Zapraszamy na targi branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej

Gastronom Wybrzeża to event poświęcony szeroko rozumianej branży HoReCa z dużym naciskiem na turystykę i promocję regionu
Pomorza. Wydarzenie będzie miało miejsce w Gdańsku na terenie Filharmonii Bałtyckiej w pierwszej połowie marca. Motywem
przewodnim imprezy jest gala wieńcząca plebiscyt na najlepsze lokale gastronomiczne, wokół której zostaną zorganizowane targi
oraz liczne atrakcje i konkursy.

Zapraszamy na targi branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej
już 11.03.2019r.
Branża HoReCa należy do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijanych na terenie województwa pomorskiego. Nie jest to żadną
nowością, albowiem Pomorze gwarantuje wiele ciekawych atrakcji turystycznych, będących wakacyjnym celem podróży ogromnej
ilości osób zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Trójmiasto oraz całe województwo pomorskie stanowią atrakcyjną ofertę dla wczasowiczów. Stale wzrastające zainteresowanie
regionem pobudza do licznych inwestycji. Do jednych z najgłośniejszych należy zaliczyć rewitalizację wyspy spichrzów oraz
rozpoczęcie prac nad budową nowoczesnego oceanarium.
W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie i budowanie dobrego wizerunku regionu, na terenie całego województwa
ustanawiane są liczne eventy i targi, mające na celu przyciągnięcie uwagi firm oraz inwestorów. Podczas licznych sesji
networkingowych zawierane są procentujące w przyszłości relacje.

Co takiego ma do zaoferowania Event Gastronom Wybrzeża
Rozwój branży eventowej i znaczenie marketingu spowodowały, że dotychczasowa forma targów jest obecnie niewystarczająca.
Celem przyciągnięcia uwagi licznego grona odbiorców, poza działaniami reklamowymi, są atrakcje oraz interesujący prelegenci z
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klienci będą mieli okazję się spotkać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku podczas Eventu Gastronom Wybrzeża odbędą się
targi będące otoczką dla uroczystej gali i licznych konkursów oraz atrakcji.

Jaki jest program eventu Gastronom Wybrzeża
12:00 - Rozpoczcie targów
12:40 - Uroczyste rozpoczcie eventu Gastronom Wybrzea
12:50 - Przedstawienie wszystkich wystawców strefy targowej oraz prelegentów ze sceny gównej
13:00 - Szkoa jzykowa Germanicus / znaczenie jzyków obcych w gastronomii.
13:20 - Kulinarny Szlak – Pawe Kpa / aplikacja Kulinarny Szlak i jej moliwoci
13:40 - Gastronom Wybrzea – Ireneusz Damps / rola marketingu w brany HoReCa
14:00 - Snabel sp. z o.o. - Damian Baranowski / nowoczesne zarzdzanie treci multimedialnymi
14:20 - Kancelaria Prawna SCBP - Piotr Bartecki / jak uchroni si przed kontrolami PIP
14:40 - BHP Pomorskie / dobre praktyki bhp
15:00 - Piekarnia Rogalik / oferta kanapkowa dla hoteli i firm
15:20 - Place zabaw oferta do HoReCa i gmin
15:40 - Prestige Photo - Tomasz Oczkowski / profesjonalna obsuga foto/video dla firm
16:00 - Prezentacja/pokaz Live Cooking
16:30 - Rolinniejemy – Weronika Pochylska
17:00 - Prezentacja Spódzielczy Bank w Rumii
17:30 - Prezentacja/pokaz Carvingu Mistrz wiata Grzegorz Gniech
18:00 - Konkurs na najlepszego kelnera i najlepsz kelnerk
18:30 - Rozpoczcie Gali wieczcej plebiscyt Gastronom Wybrzea
19:00 - Konkurs Stary Browar Kocierzyna / konkurs i degustacja piw
20:00 - Pokaz taca
20:30 - Zakoczenie Eventu. Podzikowanie i poegnanie goci

Do zobaczenia na targach Gastronom Wybrzeża
Podczas eventu goście będą mieli okazję wziąć udział w licznych degustacjach; począwszy na kawie i daniach, przez regionalne piwa,
kończąc na winie i whisky. Oprócz nadmienionych degustacji odbędą się również ciekawe konkursy, interesujące prelekcje,
prezentacja samochodów oraz spotkania networkingowe.
Event został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza. Wydarzenie zostało również wsparte przez następujących patronów:
Kaszubki Związek Pracodawców, EuroGastro, Horeca Radio, Horeca Business Club, Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, Euro Toques,
Lebork24.info oraz Piękne Kaszuby.

Wydrukowano w dniu 2019-03-19 02:13

