Gastro Poznań Razem - polecamy,
zamawiamy i wspieramy poznańskie
restauracje

Dbajmy o Poznańską gastronomię w czasie epidemii i wspierajmy lokalne restauracje! Bez naszej
pomocy poznański rynek gastronomiczny zmieni się nieodwracalnie i zwyczajnie nie będziemy mieli
do czego wracać. Jeśli marzycie o powrocie do swoich ulubionych lokali, chcielibyście z przyjaciółmi
wznieść toast w dobrej winiarni lub zaprosić rodzinę na pysznego schabowego to pomóżmy
restauracjom doczekać końca okresu obostrzeń. Zamawiajmy, polecamy i wspierajmy lokalne
“gastro”! Restauratorów zapraszamy do korzystania z hasztagów, które pozwolą “namierzyć” ofertę
poszczególnych restauracji. Klientom podpowiadamy jakie hashtagi wpisać, aby dowiedzieć się co
dobrego warto zamówić i w jaki sposób odebrać zamówienie. Zakładamy wykorzystanie hasztagów w
serwisach Facebook i Instagram.

W obliczu drugiej fali COVID-19 poznańska gastronomia znalazła się w ekstremalnie trudnej sytuacji.
Można pomóc przetrwać lokalom, składając zamówienia na wynos lub z dowozem. Codziennie
pojawiają się nowe propozycje, promocje są ogłaszane i wygaszane. Oferta zmienia się bardzo
dynamicznie. Proponujemy poznańskim restauratorom bezpłatne wsparcie promocyjne. Co macie
zrobić? W postach zawierających Wasze oferty (w mediach społecznościowych i na stronach
internetowych) użyjcie odpowiednich hashtagów, dzięki którym głodni poznaniacy dotrą do waszych
ofert. Co my zrobimy? Będziemy promować Wasze oferty w naszych kanałach społecznościowych, na
oficjalnym portalu turystycznym Poznan.travel. Wspiera nas także Miasto Poznań!

W każdym poście...
Do każdego posta, w którym prezentujesz ofertę gastronomiczną dopisz hasztag, który pozwoli
świadczone przez ciebie usługi znaleźć i promować:
●

#GastroPoznanRazem

Można więcej i dokładniej...

A jeśli chcesz być bardziej precyzyjny, scharakteryzuj swoją ofertę wybierając dowolne z poniższych
hasztagów. Uważaj na literówki! Najlepiej skopiuj, a następnie wklej w treść swojego posta
najbardziej dopasowane do Twojej oferty hasztagi:

Dowóz czy odbiór? A może jedno i drugie?
●
●

#GastroPoznanDowoz
#GastroPoznanOdbior

Oferta sezonowa
●
●
●

#GastroPoznanGesina - sezonowe dania z gęsi,
#GastroPoznanRogal - rogale świętomarcińskie,
#GastroPoznanWigilia - dania świąteczne i bożonarodzeniowe,

Na imprezy i spotkania
●

#GastroPoznanImpreza - catering na ipmprezy okolicznosciowe, spotkania i Sylwestra

Z mięsem czy vege
●
●

#GastroPoznanMieso - dania mięsne
#GastroPoznanVege - dania vege

oraz...
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

#GastroPoznanRegionalna - kuchnia polska, regionalna i domowa
#GastroPoznanBurger - burgery,
#GastroPoznanKebab - kebab,
#GastroPoznanPizza - pizza,
#GastroPoznanSushi - sushi,
#GastroPoznanRyby - ryby i owoce morza,
#GastroPoznanWloska - kuchnia wloska,
#GastroPoznanSwiat - kuchnie świata,
#GastroPoznanSlodkie - ciasta, słodycze i desery,
#GastroPoznanNapoje - wszystko co da się wypić,

Korzystaj z przygotowanych przez nas hasztagów. Tylko tak będziemy mogli znaleźć Twoje wpisy i
podzielić się nimi ze światem!

