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Combineer teambuilding, relatiebeheer, netwerken, een
klantevent, gastvrijheid en business development in 1
programma.

HOE Z ET HET PROGRAMMA ER U T
K CK- FF
Ons 3-maanden-traject start met de Kick-off. Deze middag staat in
het teken van de doelstellingen die jullie willen behalen. Michel
Dijkstra, eigenaar van Smaakmakend, legt bij jou op locatie de
fijne kneepjes van het vak uit. Hoe stel je juiste doelstellingen op?
Hoe haal ik het meeste rendement uit het programma? Naast het
zakelijke gedeelte, is er natuurlijk ruimte voor het échte werk.
Gastheer Patrick Hennige neemt jullie mee door de dag van het
diner dat door jullie georganiseerd wordt. Wie vervult welke rol?
Waar moet je als kok of bediening op letten? Alle vragen worden
beantwoord.
HE D NE
Na 8 weken in het traject vindt de dag van het diner in jullie eigen
restaurant plaats: Alle genodigde klanten, prospects en leads
schuiven in de avond aan tafel en komen dineren in jullie
restaurant. Michel denkt mee met de optimale tafelschikking.
Gastheer Patrick en Chef-kok Janpaul nemen je mee in alle
belangrijke facetten van de avond. Kun je nog niet met 3 borden
lopen? Na vanavond wel. Ben je geen keukenprins? Morgen sta jij
thuis te koken. De gehele avond staat in het teken van jullie
organisatie en jouw klant. Overtuig ze van jouw gastheerschap en
geef hen het gevoel dat ze speciaal zijn.

AF E
Het diner zit erop! Jullie restaurant is gesloten. Ontzettend trots
en gerustgesteld kijken jullie terug op de geslaagde avond. Maar
vergeet het belangrijkste niet: de doelstellingen! n de weken na
het event ga jij aan de slag om binnen te komen bij die éne klant,
of het gesprek aan te gaan over die belangrijke deal. Eén ding is
zeker: gespreksstof genoeg! Na een aantal weken komen we
opnieuw bij elkaar om te kijken hoe het is gegaan met
doelstellingen aan de hand van het speciaal ingericht dashboard.
Ten slotte geeft Michel advies over hoe je jullie klanten verder
kunt blijven verrassen.
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ntrum gooide het roer om en ruilde haar credit
management strategieën voor een culinaire gastvrije avond. Het
was een fantastische ervaring, zowel voor onze gasten als de
deelnemers. edereen aan te raden!
AB BANK
Onder begeleiding van het team van Smaakmakend een
“Restaurant voor 1 Dag georganiseerd voor een groep van 55
zeer gewaardeerde relaties. Wij stelden ons de vraag hoe we voor
de bovenkant van ons klantenbestand een unieke ervaring konden
creëren waarin het verhogen van de loyaliteit en het openen van
nieuwe kansen in de toekomst het doel zou zijn. RV1D bleek het
antwoord op onze vraag. Het bleek niet alleen een voltreffer in de
relatie met onze klanten maar ook als team zijn we naar elkaar
toegegroeid. Een absolute aanrader wat mij betreft!
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“Het is niet zomaar iets als je je 150 jarig jubileum viert. Een
standaard diner met klanten voldeed voor ons niet om onze loyale
klanten iets terug te geven. Met dit concept hebben we niet alleen
onze gast maar ook onszelf verrast en overtroffen. Niet alleen het
hoge culinaire niveau van de gerechten werd zeer gewaardeerd
maar bij de klantevaluaties bleek dat het speciaal afgestemde
tafelgezelschap ook van grote waarde bleek. De avonden werden
met een 9 gemiddeld gewaardeerd.
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“De aard van het event, het ontbreken van enige directe
commerciële insteek en de samenstelling van de genodigden
maakte dit event tot het beste relatie event dat ik heb ervaren
“ k heb met mijn tafelgenoot de banden aangehaald. We gaan
binnenkort een kop koffie drinken
“Dit slaat echt af op jullie. Hier mogen jullie trots op zijn. Het
mooie hieraan is dat jullie iets aan ons terug geven door een hele
dag voor ons in de keuken en in het restaurant te staan. Dit is
veel mooier dan de golf clinic die ik ieder jaar weer krijg
aangeboden of de geijkte kookworkshops

Een niek e en
oo je klan en en een
bij onde
og amma oo je eam
Stel je eens voor dat je samen met je team eigenaar bent van een
bestaand top restaurant ergens in Nederland en dat je op
sterrenniveau gerechten gaat bereiden en uitserveren aan je
klanten en relaties.

Alles wat in een normaal restaurant plaats vindt, gebeurt hier
ook. Het wordt dan ook hard werken wat je gasten zeker zullen
waarderen! Wij zorgen dat jullie er mooi op staan.

Je klanten en relaties zijn je gasten. Door een uitgekiende
tafelschikking kunnen je gasten optimaal netwerken en zelfs
business doen! Dat heb jij voor ze geregeld.
Een restaurant voor 1 dag programma levert altijd meer op dan
het kost! We monitoren de doelstellingen gedurende het
programma en rapporteren wat het programma heeft opgeleverd.

Wil je meer informatie, neem contact met ons op via
m.dijkstra@smaak-makend.nl | 06-22134014
www.restaurantvoor1dag.com

