
El 2023 es presenta amb novetats i molta il·lusió
REDACCIÓ OOHX!GEN

Oohx!gen preveu noves accions per aquest 2023 i es marca com a objectiu 
consolidar alguns dels projectes actuals i replantejar-ne d’altres.

El 2023 és per a Oohx!gen un any important, 
un any que tancarà el primer cicle de 4 anys 
des del seu naixement el març de 2019. Aquest 
és per tant un any en el que Oohx!gen es 
marca com a objectiu consolidar certs 
projectes engegats i replatejar-ne alguns 
d’altres, així com presentar-ne algun de nou 
amb la intenció que també pugui consolidar-se 
durants els propers anys.

Satisfets amb la trajectòria i el recorregut portat 
a terme fins ara, però amb il·lusió per encarar 
aquest 2023 amb certes novetats. La 
campanya estrella és la de Nadal, doncs un 

dels objectius és que la d’enguany sigui novedosa i 
com sempre tractada com la campanya principal 
per al benefici del nostre comerç.

Un altre dels objectius és consolidar el projecte 
Moohla!, la targeta moneder de Palafrugell, 
incrementar el número d’usuaris i establiments 
adherits i fer créixer el projecte. Ha estat la gran 
aposta del 2022 i cal consolidar-la.

I l’últim gran objectiu passa per fidelitzar i cuidar de 
tots els nostres associats i fer-ne de nous. Ells són la 
base del projecte, Oohx!gen ho sap i cal tenir-los 
molt en compte en qualsevol de les accions que 
portem a terme.

ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I NEGOCI DE PALAFRUGELL08

EL NOU DE L’EMPORDÀ · www.elnou.cat



Com va començar Kim Barbers?
El meu pare va començar treballant d'aprenent 
en una perruqueria de senyores, fins que va 
descobrir que el que de veritat li agradava era la 
barberia. Va obrir el local fa trenta-dos anys amb 
el nom de Perruqueria de Senyors Kim, i el 2017 
la va ampliar amb el nou nom de Kim Barbers, on 
jo m'hi vaig afegir. Així podem oferir la seva 
experiència i la meva actualitat. Sempre deixem 
triar als clients a quina cadira volen seure, ja que 
s'uneixen dos ambients, on la fusió de la barberia 
de sempre i la més actual ho fan molt atractiu.

Què va canviar quan hi vas entrar tu?
Actualment hi treballem tots dos colze a colze, 
donant el millor de tots dos. Però quan hi vaig 
arribar vaig donar-hi un toc actual i més modern, 
oferint les tendències d'avui dia.

Una perruqueria o barberia és un lloc on 
passen moltes coses?
El meu pare m'explica que quan els clients se 
sinceren i t'expliquen coses molt personals 
sempre has de guardar el secret, i és l'èxit perquè 
els clients confiïn en tu. A vegades, i sempre 
sense dir el nom, m'explica anècdotes que em 

deixen bocabadat. Els clients que venen poden 
ser molt variats. Sempre amb respecte i bon 
humor enfilem el dia a dia.Tenim un client que ens 
diu: arribo trist i surto content, a més de tallar-me 
el cabell com jo vull em feu de psicòleg!

Quins serveis oferiu?
Oferim des de tall a tisora clàssic a degradats, 
arranjaments de barba i afaitats, això sí, posant-
hi moltes ganes, tal com diu el meu pare, tenim la 
gran sort que ens apassiona la nostra feina.

Com veus el món de la barberia? És un 
negoci amb futur?
Ja fa uns anys que la barberia està de moda, els 
degradats i barbes fan que això sigui així, tot i que 
la gran quantitat de noves barberies obertes al 
poble amb serveis a preus molt baixos i en 
horaris d'obertura en dies festius ens ho està 
posant un pèl més difícil als barbers del poble 
que ens ajustem als mateixos preus i horaris.

El futur el veig bé, quan fas un ofici posant-hi el 
cap i el cor la gent ho nota, i és del que es tracta.

Entrevista a KIM BARBERS

Kim Barbers, experiència i actualitat

Carrer Garriga, 74 · 17200 Palafrugell Tel. 972 612 313 · 

@kim_barbers
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ETS D’OOHX!GEN I VOLS ANUNCIAR-TE A LA NOSTRA SECCIÓ?

Reserva el teu espai per a la propera edició (abril).
No esperis, contacta amb nosaltres i t’informarem.

Tel. 693 949 602 · hola@oohxigen.cat

Encara no has vist
el clip de la targeta

Demana la teva targeta
al teu comerç de confiança!

Moohla_palafrugell

Moohla?
Escaneja el QR per veure’l

Veure el clip
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