Partnerským organizacím:

KULINÁŘSKÁ PT RETIGO ROAD SHOW č.
Vážení,
chtěli bychom Vás, naše partnery z gastronomie a stravování, pozvat na v pořadí už 18. inspirativně
vzdělávací RETIGO ROAD SHOW, kterou pořádáme dne 12.6.2014. Cílem zájezdu je Rožnov pod R.
a hlavně areál firmy RETIGO, kde se odehraje převážná část programu: absolvujeme zajímavou exkurzi
ve výrobě, zažijeme kulinářskou show v podání firemních kuchařů, seznámíme se s produkty firem
RETIGO, ROBOT COUPE a j.
Firma RETIGO je dnes už předním evropským(ne-li světovým) výrobcem profesionálních
gastronomických zařízení, vyrábí a dodává konvektomaty, pekařské pece, šokery, regenerátory
a udržovací skříně, hold-o-maty...
Na závěr zájezdu navštívíme ještě rožnovský pivovar, kde rovněž absolvujeme exkurzi spojenou
s výkladem o výrobě piva a s ochutnávkou místních produktů. V rámci závěrečné rekapitulace celé
akce bude provedeno mezi účastníky malé losování o lákavou cenu.
Samozřejmě bude po celý čas zájezdu dostatečně postaráno o občerstvení a posilnění.
Cestovat budeme pohodlným autobusem. Odjezd z Havířova je 12.6. v 8.00 hod. O trase
a nástupních zastávkách se s účastníky domluvíme včas telefonicky. Trasu určíme podle skladby
účastníků zájezdu. Předpokládaný návrat okolo 16 hodiny.
Smyslem naší akce je jednak informovat a poučit, předat zkušenosti, inspirovat, povzbudit,
pobavit a seznámit se s kvalitními českými výrobky. Na druhé straně chceme mít také zpětnou
vazbu a v klidu si popovídat o úrovni naší spolupráce, o Vaší spokojenosti s našimi službami
a případných možnostech zlepšení.
Na akci se můžete přihlásit písemně dopisem, mailem na: p.kristkova@promos-trading.cz,
nebo na telefonech 596 411 301, 596 410 582, 731 617 919. Prosím - v písemných objednávkách
nezapomeňte uvést své kontaktní údaje. Pozvání platí pro dvě osoby z organizace, ale nezdráhejte se
požádat i o účast třetího. Dovolí-li to kapacita autobusu, rádi vyhovíme! Těšíme se na Vás.
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