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EDYCJA I

Jak dziś z restauracji zrobić dochodowy biznes?



- Jeśli jesteś zainteresowany nowościami w branży gastronomicznej..
 
- Chcesz wymienić się doświadczeniami w prowadzeniu i zarządzaniu gastronomią...
 
- Chcesz poznać ciekawych ludzi...
 
Rozpoczynamy cykl spotkań, na których będziemy poruszać ważne tematy! Każde spotkanie będzie miało swój
temat przewodni! W pierwszej kolejności chcemy poruszyć temat rentowności biznesów gastronomicznych i
przedstawić kilka trików jak zarabiać więcej.
 
Już 16.05.2019 PODCZAS  PIERWSZEGO SPOTKANIA MISTRZÓW GASTRONOMII – Jak dziś z restauracji
zrobić dochodowy biznes?, czekają na Was 3 bloki tematyczne, 3 ekspertów i 3 sposoby na podniesienie
rentowności restauracji.
 
 
BLOK I Zarabiaj dzięki swoim Pracownikom- MWM Partners
 
- masz wrażenie, że w Twoim zespole panuje wieczna demotywacja?
- kelnerzy podają, ale nie sprzedają?
- chcesz zwiększyć obroty, ale nie wiesz jak zmotywować do tego swój personel?
 
Czego dowiesz się dzięki udziałowi w naszym spotkaniu?
Przede wszystkim jak w sposób praktyczny zmotywować młodych ludzi do angażowania się w życie restauracji.
Wyjaśnimy co wpływa na to, że kelnerzy nie sprzedają i jak poprawić w tym zakresie ich efektywność. Nauczymy Cię
jak prowadzić trudne rozmowy, aby stały się czynnikiem motywującym.
 
 
BLOK II Zarabiaj dzięki reklamie w mediach społecznościowych- Moxie- Agencja Kreatywna
 
1. Trendy:
- Na co, gdzie i w jaki sposób wydajemy pieniądze? Trendy w zachowaniu konsumentów  Polsce i na świecie
- Millenialsi i pokolenie Z – dlaczego biznesy muszą się bać tych grup? Jak wydają pieniądze? Jak kształtują rynek
pracy?
 
2. Co to oznacza dla Twojego biznesu?
- Sposoby na dostosowanie istniejącego biznesu do zmieniających się warunków rynkowych
- Nowe koncepty, w które warto inwestować
 
3.  Gotowe rozwiązania:
   * Case studies działań online przekładających się na realne wzrosty w lokalach gastronomicznych
   * Narzędzia online, w które warto inwestować
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOTKANIA MISTRZÓW GASTRONOMII



SPOTKANIA MISTRZÓW GASTRONOMII

 
Czego dowiesz się podczas naszego spotkania?
Poznasz najnowsze trendy w zachowaniach konsumenckich i to, jaki mają wpływ na rynek HoReCa w Polsce.
Dowiesz się, jak młode pokolenia: Millenialsi, pokolenie Z wymuszają zmiany na istniejących biznesach i jak przekuć
to w sukces.
Podstawą biznesu gastronomicznego jest budowanie niezwykłych doznań fizycznie w lokalu
i na talerzu – jak przenieść to do przestrzeni internetowej, w której notowane są największe wzrosty?
Na kolejnych case studies restauracji i barów, z którymi współpracujemy pokażemy, jak każdą zainwestowaną online
złotówkę na promocję przełożyć na wzrosty sprzedaży w lokalu. Dowiesz się, jak wykorzystać najnowsze
technologie do pozyskiwania nowych gości, których zamienisz w lojalnych ambasadorów marki.
Ten ogrom wiedzy przekujemy w praktykę na warsztatach, podczas których samodzielnie zaczniesz pracować na
narzędziach i schematach, które wykorzystujemy w naszej codziennej strategicznej pracy z klientami z sektora
marek lifestyle.
 
 
 
BLOK III Zarabiaj na kawie by Segafredo Zanetti
 
1.           Jakość ma znaczenie..
2.           Jak być atrakcyjnym dla pokolenia XYZ?
3.           Jak personalizacja menu wpływa na podnoszenie sprzedaży?
 
 
 
Czego dowiesz się podczas naszego spotkania?
Jak przygotować perfekcyjną kawę i dlaczego jakość ma olbrzymie znaczenie w sprzedaży. Dowiesz się w jaki
sposób kierować swoją ofertę do ludzi młodych i dlaczego oni kupują inaczej niż ludzi dorośli. Pokażemy Ci kilka
prostych rzeczy, które możesz zastosować w swoim lokalu, aby sprzedawać więcej kawy.
 
Dla kogo zatem jest to spotkanie?
Dla właścicieli, managerów i osób decyzyjnych prowadzących restauracje, hotele, sieci franczyzowe czy bary
szybkiej obsługi. Dla osób chcących wprowadzać skuteczne zmiany w swoich biznesach
i dla wszystkich, którzy chcą zarabiać więcej.
 
 
 
 
 



 

PROGRAM SPOTKANIA

 
8.45 – 09.00 rejestracja uczestników (kawa, herbata, słodki poczęstunek)
 
09:00- 09:45 I BLOK - Zarabiaj dzięki swoim pracownikom- MWM Partners
 
09:45- 10:00 pytania otwarte
 
10:00- 10:45 II BLOK - Zarabiaj dzięki reklamie w mediach społecznościowych- Moxie-
agencja kreatywna
 
10:45-11:00 pytania otwarte
 
11:00-11:45 III BLOK - Zarabiaj na kawie by Segafredo Zanetti
 
11:45- 12:00 pytania otwarte
 
12:00- 13:00 poczęstunek, przerwa kawowa oraz networking (Możliwość poznania nowych
ludzi z branży oraz wymiany doświadczeń) 
 
 
 
 
 
NETWORKING
 
Tworzymy przestrzeń, aby przy filiżance najlepszej kawy móc porozmawiać o rzeczach
ważnych dla branży, a także wymienić się doświadczeniami. Wierzymy, że najbardziej
wartościowe pomysły są wynikiem wielu inspirujących rozmów!



ORGANIZACJA SPOTKANIA

Warunki organizacyjne:
 

Termin szkolenia: 16/05/2019
 

Miejsce: Hotel Best Western Premier
 

Cena udziału: 
- 59 zł*/1 osoba( przy rejestracji do dnia 22.04.2019)
- 79 zł*/1 osoba (przy rejestracji do dnia 30.04.2019)
- 99 zł*/ 1 osoba ( przy rejestracji do dnia 10.05.2019)
- 119 zł*/1 osoba (przy rejestracji do dnia 15.05.2019)

 
 

Czas trwania: 1 dzień, w godz. 09.00 – 13.00
 

Liczebność grup: do 40 osób
 
 

Realizacja szkolenia zawiera:
 

1.     Autorskie materiały szkoleniowe i reklamowe w wersji drukowanej, zawierające informacje,
które były poruszane podczas spotkania                    

2.     Przeprowadzenie spotkania w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki
3.     Poczęstunek i napoje gorące

 
 

* Cena nie obejmuje ewentualnych dojazdów oraz noclegów Uczestników. Podana cena jest
wartością netto, nie zawiera 23% VAT.

 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
MWM PARTNERS
TEL: 518307777

MWMPARTNERS@MWMPARTNERS.PL
 
 
  
 
 



 

PROWADZĄCY SPOTKANIE

 

 I BLOK
MAŁGORZATA BEDNARZ
Trener w firmie MWM Partners
 
 
Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, rozwiązywania 
problemów i konfliktów, budowania zespołu, komunikacji, 
motywacji oraz cyklu efektywności pracowniczej. 
Doradza w zakresie rentowności biznesu w branży 
gastronomicznej a także prowadzi audyty w restauracjach.
 
 
 
II BLOK
ARIETA PRUSAK
Strateżka, CEO agencji kreatywnej MOXIE
 
Od ponad 14 lat związana z gastronomią. W codziennej 
pracy tworzy i wdraża spójne strategie komunikacji 
przekładające się na realne i długofalowe sukcesy.
W marketingu dla branży HoReCa projektuje usługi 
z wykorzystaniem metodologii service design nastawione na 
całościowe doświadczenie gościa. Zawsze na bieżąco z 
trendami, szczególnie w digital marketingu. 
Po godzinach rozwija kanał YouTube MOXIEtalks.
Podczas swojej prelekcji pokaże dlaczego restauracje 
muszą zaznaczyć swoją obecność w świecie wirtualnym. 
Przedstawi skuteczne działania oraz narzędzia online, które 
pomogą nie tylko budować pozytywny wizerunek restauracji 
ale również przyciągną tłumy gości do Twojej restauracji.
 
 
 
 
 



 III BLOK
GRZEGORZ STASZOWSKI
Trainer & Head Barista Segafredo Zanetti Poland 
 
Od ponad 15 lat związany gastronomią- w jego żyłach 
płynie kawa. Profesjonalny szkoleniowiec, barista. 
W swojej codziennej pracy z wielką pasją i 
zaangażowaniem oddaje się prowadzeniem szkoleń 
na różnych poziomach wszystkim zainteresowanym 
tematem kawy, doradza i wspiera w kwestii wyszkolenia
 pracowników pracujących za barem.Posiada prestiżowy 
dyplom Autoryzowanego Trenera Specialty 
Coffee Association, który uprawnia do prowadzenia szkoleń 
w modułach Barista oraz Brewing. Ukończył również 
m.in. 4 poziom w Latte Art Grading System – uznawanym na 
całym świecie systemie oceny umiejętności baristy
i Szkoły Baristów Coffee Art Masters
 
 
                                       
 
 
 
 
                                           ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


