CETT Formació

MERCA-REST’05: refresca’t en les tendències
més fresques per al restaurador d’avui
Sota l’eslògan Refresca’t: submergeix-te en les tendències
més fresques per al restaurador d’avui, el proper 6 de juny
se celebrarà a Mercabarna una nova edició de Merca-Rest
organitzada per Mercabarna i l’Escola d’Hoteleria i Turisme
CETT. Després de l’èxit assolit la passada edició de MercaRest, enguany es preveu que hi assisteixin més de 1.500 professionals del sector de la restauració de tota Catalunya.
L’acte, que es durà a terme en un sol dia, inclourà conferències i debats, exposició comercial de productes nous amb
gran presència d’expositors de producte fresc, i demostracions culinàries a càrrec de les principals escoles de restauració de Catalunya i de xefs de gran prestigi.

La participació de les escoles
de restauració i les cuines interactives

Conferències d’interès per al restaurador

Exposició, cuina i tast

A Merca-Rest es debatran els temes que preocupen als restauradors. Entre les ponències previstes es destaquen “Les
diferents formes en què un restaurador pot proveir-se a
Mercabarna i la importància del valor afegir en el producte
fresc”, a càrrec de Mariano Lechardoy, responsable d’Estudis
i Desenvolupament de Mercabarna, i “Competir per les persones, el nou paradigma de la restauració”, tema sobre el
que tractarà la ponència de Maria Abellanet, gerent-consellera delegada del Grup CETT.

Un altre dels plats forts de Merca-Rest serà l’exposició
comercial, on una quarantena d’expositors, entre empreses
ubicades dins de Mercabarna i firmes proveïdores de productes i serveis innovadors per a la restauració, presentaran els seus nous productes dirigits al sector de la restauració. ■

Participaran en aquesta edició de Merca-Rest, juntament
amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT, l’Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, l’EUHT Sant Pol i l’Escola
Superior d’Hostaleria i Turisme Sant Ignasi–Sarrià. Diferents
xefs de l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT cuinaran plats de
menú amb productes de l’exposició comercial, i Joan Roca,
xef de prestigi distingit amb dues estrelles Michelin, farà
l’última demostració del dia, que els assistents podran seguir
a través d’una pantalla gegant.

Més informació:
Tel.: 93 556 30 00 o atencomprador@mercabarna.es

Novetats en l’oferta
de màsters i extensió universitària del CETT
Dins de l’ampli ventall d’oferta en formació contínua que ofereix el CETT, i fidel al compromís de donar resposta a les noves
necessitats del mercat turístic, s’ha programat per al proper mes d’octubre el Màster en E-Tourism, Estratègies de Màrqueting i Comercialització, resultat de l’evolució d’anteriors edicions del Màster en E-Business aplicat al Turisme. Aquest
programa incorpora les tècniques més recents del màrqueting turístic, explora els nous canals de comercialització, comunicació i venda de productes turístics posant especial èmfasi en les possibilitats que genera l´entorn d’Internet per fer augmentar les vendes, la investigació de nous mercats, la creativitat en la comunicació on-line i la gestió de continguts i productes.
De la mateixa manera, no faltaran els cursos de sempre. Per cinquè any consecutiu, el CETT i Viatges El Corte Inglés presenten el Màster en Agències de Viatge, un curs superior que ha suposat que gairebé un centenar d’alumnes s'hagin incorporat a l'equip humà de Viatges El Corte Inglés dins dels diversos departaments de l'empresa com a especialistes en gestió i
comercialització de viatges. Com a novetat d'enguany s'ha incorporat un mòdul d'habilitats directives amb la finalitat de
preparar els alumnes en temes de lideratge, bàsic en les empreses de viatges actuals.
En cursos d’extensió universitària, que compten amb la titulació de la Universitat de Barcelona, es destaca el Curs de Cuina
d’Alta Gastronomia, Executiva i Recreativa, que té per objectiu dotar els professionals de cuina del coneixement necessari
per desenvolupar les seves competències en l’àmbit executiu i creatiu de la cuina d’alt nivell, així com ampliar i consolidar
les capacitats professionals des d’una vessant pràctica. ■
Més informació: www.cett.es
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