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Circular 20/106 – 23 de juny de 2020 

 

Acord de col·laboració amb Refoodlution 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha signat un 

acord de col·laboració amb la plataforma Refoodlution.  

 

Què és Refoodlution? 

 

Una plataforma fàcil i intuïtiva destinada al canal HORECA que ofereix una 

digitalització complerta de les cartes dels restaurants, mitigant al màxim el risc de 

contagi per la COVID-19. A través d’un codi QR, es mostra al comensal la carta 

digital, la declaració d’al·lèrgens i la traducció automatitzada dels plats fins a 20 

idiomes, eliminant per complert la carta física del restaurant, i per tant, el risc de 

transmissió de la COVID-19.  

 

Avantatges: 

 

Refoodlution no és una carta digital més, sinó que ofereix molts avantatges de cara 

al restaurador pels que treure’n profit pre, durant i post COVID-19: 

 

 Digitalització completa de la carta convencional 

 La carta es mostra als comensals automàticament en l’idioma que l’usuari té 

configurat el telèfon 

 Es pot seleccionar manualment fins a 20 idiomes 

 Disposa de la millor gestió dels al·lèrgens de totes les plataformes, ja que el 

comensal selecciona quins són els ingredients que vol evitar i li apareix 

automàticament a la carta els plats que no hauria de demanar 
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Punts importants d’aquesta tecnologia, competències respecte a altres tecnologies: 

 

 La plataforma està programada pensant amb l’hostaler, tenint en compte que 

el seu background no és molt tecnològic, i per tant, la plataforma és molt 

fàcil, atractiva i intuïtiva.  

 Gran gestió de les al·lèrgies i les intoleràncies. Cap plataforma ofereix en 

aquest àmbit el que Refoodlution aporta, ja que, per exemple, a un plat que 

s’hagi indicat que conté gluten, es pot indicar si s’ofereix una alternativa 

sense gluten o bé si en l’elaboració d’aquest es pot eliminar el gluten.  

 La visualització de la plataforma és molt més atractiva i estètica en 

comparació amb la resta de plataformes d’aquest tipus, oferint per exemple 

que els plats puguin tenir un comentari o els vins una nota del sommelier.  

 

Cost:  

 

El servei té un cost de 19€/mes amb tots els serveis inclosos. També existeix una 

tarifa de 29€/mes per als restaurants que volen mostrar la carta d’una forma 

completament personalitzada.  

 

Així mateix, disposen de preus especials per a grups de restaurants, fent un 

pressupost a mida en funció del nombre de locals. 

 

 

Oferta pels associats a les 11 associacions de la Federació: 

 

 Primer mes gratuït amb la finalitat de provar la plataforma 

 A partir del segon mes, 20% de descompte sobre la tarifes mensuals de 

19€/mes i 29€/mes  

 Formació de com funciona la plataforma  

 En el cas que l’empresa no vulgui introduir les dades a la plataforma, 

Refoodlution li farà per un preu de 49€.   
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Com accedir a la plataforma i gaudir del descompte: 

 

1. Obrir la pàgina web www.refoodlution.com  

2. Clicar a “Registro-login”  

3. Clicar a “Registrarse”  

4. Indicar un correu electrònic i una contrasenya 

5. Clicar “Siguiente” 

6. Crear el Restaurant 

7. Quan demani el codi promocional indicar FHCG2020 i així s’aplicarà el 

descompte.  

 

En el cas que estigueu interessats en contractar la plataforma o tenir més 

informació, us heu de posar en contacte amb nosaltres, enviant un correu 

electrònic a comunicacio@gihostaleria.org o trucant al 972 224 344.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació,  
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