Programa TTT
TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA
Malgrat de Mar - Calella

Què és el programa

TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA (TTT)?
Eina de reactivació econòmica i de promoció de l’ocupació
Impuls de la tecnologia per a la millora del (model de) negoci
Acompanyament tècnic i formatiu i suport econòmic per a la
transformació digital de les empreses de la cadena de valor
de la restauració-alimentació
Accions programades per al 2021 i 2022
Amb el suport i cofinançament de la Diputació de Barcelona

Col·laboració activa entre

MALGRAT DE MAR I CALELLA
La restauració-alimentació és un dels puntals de llur teixit
empresarial
Amb més de 500 empreses i 1.500 persones treballadores
Aquests municipis comparteixen reptes estratègics
comuns en aquest àmbit
Hi ha molt de recorregut en la digitalització dels models de
negoci
Molta feina a fer en la millora de l’ocupabilitat de les
persones treballadores

La DIGITALITZACIÓ dels models de negoci

ÉS IMPARABLE

De què parlem quan parlem de

TRANSFORMACIÓ DIGITAL?
Presència activa de l’empresa a Internet i a les xarxes socials
Incorporació de solucions tecnològiques per augmentar vendes
Optimització en la gestió dels processos interns (escandalls,
estocs, etc.)
Incorporació de béns d’equip menys costosos i més sostenibles
Reducció de la petjada ambiental
Millora de les competències digitals de les persones
treballadores
Connexió més directa amb el client final

Alguns exemples en

MÀRQUETING I PRESÈNCIA A INTERNET
E-mail màrqueting (MailerLite)
Reserva de taules i cites (Calendly)
Creació de carta de productes amb codi QR
Presència en xarxes socials (WhatsApp Business)
Eines de gestió de xarxes socials (Hootsuite, Mailchimp)
Eines de comunicació i màrqueting digital (edició de vídeos, imatges)
Botiga online de venda de productes (Shopify, Wordpress)
Eines d’interconnexió d’aplicacions (Zapier)
Eines per a la gestió del posicionament online SEO (SERP mojo)
Eines o apps web a Google Drive

Alguns exemples en

EINES DE GESTIÓ INFORMATITZADES
Eines de gestió total de l’empresa amb Holded (CRM,
facturació online, pagaments online, etc.)
Implantació d’un model ‘take away’: model de gestió,
envasos, tipologies de format de productes
Plataformes ERP (GastroKaizen, Spoonlab, Prezo) per
a la gestió d’escandalls, compres, inventaris,
albarans, factures, gestió de comandes
Software de restauració (Cuiner)

Alguns exemples en

EQUIPAMENTS I EINES TECNOLÒGIQUES
Eines tecnològiques per a la millora del servei de vendes (caixes

registradores sense manipulació de diners per part del personal, tablets per
a comandes)
Equipaments per a la conservació i pasteurització d’aliments
Tecnologia per a l’optimització en la gestió de vendes (eines robòtiques,
maquinària de desinfecció, etc.)
Implantació de controls i ‘checklist’ d’APPCC
Eines de control de la qualitat de l’oferta culinària
Equipaments i tècniques per a l’elaboració de menjar, reducció de
‘sobrants’, manipulació i millora de la presentació dels plats als clients

PROPERES PASSES
Enviament d’una enquesta d’identificació i anàlisi de les
necessitats tecnològiques del sector
Entrevistes en profunditat amb empreses de restauració
i alimentació de Calella i Malgrat de Mar
Presentació pública de les conclusions de l’enquesta i de
les entrevistes en profunditat
Acompanyament tècnic a empreses: visites i consultoria
Formació a persones treballadores
Programa de subvencions per a la transformació digital
adreçat a empreses de Calella i Malgrat de Mar

Podeu contactar amb nosaltres a:
inserciolaboral@ajmalgrat.cat

aj035.promocioeconomica@calella.cat

