Pierwsza ogólnopolska e-konferencja
kryzysowa dla gastronomii "MADE FOR
Restaurant" - 12 maja 2020

Pierwsza ogólnopolska e-konferencja kryzysowa dla gastronomii "MADE FOR Restaurant" odbędzie
się we wtorek 12 maja. To pierwsze wydarzenie tego cyklu organizowane on-line. Organizatorzy
wychodząc naprzeciw branży, która znalazła się w skrajnie trudnej sytuacji przewidzieli BEZPŁATNY
udział w wydarzeniu dla restauratorów, hotelarzy, właścicieli lokali gastronomicznych, w tym
kawiarni, firm cateringowych oraz dla ich pracowników. Regularna cena uczestnictwa w wydarzeniu
to 350 zł od osoby. Wystarczy rejestracja na stronie wskazanej przez organizatora. Naprawdę warto!
Zapraszamy
do
rejestracji
na
stronie:
https://forsolutions.pl/konferencja-kryzysowa-made-for-restaurant-2020/#bilety
Wychodząc naprzeciw silnej potrzebie płynącej z rynku i wielu zapytaniom od zdezorientowanych
restauratorów, ORGANIZATOR CYKLU KONFERENCJI GASTRONOMICZNYCH MADE FOR
RESTAURANT, zdecydował się działać w zupełnie nowej formule on-line. Wspólnie z Partnerami Mecenasami - największymi firmami związanymi z branżą, organizuje Kryzysową konferencję w
formule online dla rodzimego biznesu gastronomicznego - MADE FOR Restaurant "Sztuka
Przetrwania", na którą Państwa serdecznie zapraszamy.

BEZPŁATNA REJESTRACJA DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Podczas wydarzenia zaproszeni eksperci z dziedziny finansów, prawa, zarządzania kryzysowego,
psychologii biznesu, HR czy marketingu wraz z przedstawicielami restauratorów z kraju i zagranicy,
odpowiedzą na pytania stawiane przez branżę i poszukują rozwiązań jej najbardziej palących
problemów. Zagadnienia zostaną przedstawione w dwóch perspektywach: TERAZ i PO pandemii i
będzie to gotowy, biznesowy grunt pod "twarde lądowanie" po pandemii.

W trudnej sztuce przetrwania restauratorów wspierają Partnerzy Biznesowi Konferencji:
●
●

Partner strategiczny: TRANSGOURMET, SELGROS CASH & CARRY
Partnerzy biznesowi: AVIKO, SKARBY SEROWARA, Z. T. KRUSZWICA, ŻYWIEC ZDRÓJ S. A.

Link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/events/664933877382716/

_____
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU:
➡️ UDZIAŁ BEZPŁATNY DLA RESTAURATORÓW, HOTELARZY, WŁAŚCICIELI LOKALI
GASTRONOMICZNYCH, W TYM KAWIARNI I FIRM CATERINGOWYCH ORAZ
DLA ICH PRACOWNIKÓW.
➡️ UDZIAŁ PŁATNY - dla właścicieli i pracowników firm oferujących produkty i usługi dla branży
HORECA. BILETY W SPECJALNEJ, NIŻSZEJ CENIE ( 150 zł netto zamiast 350 zł netto)

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ I
REJESTRACJI !

#madeFORrestaurant #RestauratorzyRazem #solutionsFORrestaurants

Serdecznie zapraszamy!

