Možnosti spolupráce s partnery
Partnerům nabízíme:
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Uvedení partnera včetně loga mezi partnery AKC ČR na ;www.akc.cz s proklikem
Možnost prezentace společnosti na webu akc.cz - reklamní plocha pro hlavní partnery a partnery
Možnost prezentace společností (produktů atd) cíleně na členy AKC – je nutné zaslat zpracované
podklady
Možnost prodeje produktů společnosti prostřednictvím v eshopu AKC ČR
Možnost prodeje produktů členům s bonusem za odběr pro členy - Výhody pro členy
Možnost prezentace společnosti a produktů na akcích dle seznamu akcí, formou výstavní plochy
Možnost prezentace společnosti a produktů na seminářích AKC tématicky zaměřených (každý
měsíc pořádá AKC vzdělávací semináře pro členy i nečleny z oboru kuchař – cukrář), AKC může
uspořádat seminář jen pro partnera tj. ze surovin, produktů partnera
Možnost prezentace společnosti včetně surovin a produktů na veletrhu ve společném stánku AKC
(kuchařské studio), s možností ochutnávky pro veřejnost, cílená propagace na veřejnost
Možnost realizace projektu AKC s názvem společnosti (soutěž) , např. stát se generálním
partnerem vybrané soutěže, možnost zajistit suroviny partnera a zakomponovat do úkolu
soutěžících, věnovat ceny do soutěže
Možnost vyškolení personálu partnera – obor kuchař – cukrář, dle nových trendů
Možnost stát se generální partnerem Národních týmů na zahraničních soutěžích, umístění loga na
rondonech a letácích o NT, prezentace společnosti, zajištění surovin atd.
Zajistit catering pro partnera (národní týmy AKC ČR)
Nafocení produktů a surovin pod vedením Národního týmu
Možnost podílet se na odborné publikaci pro odborné školy včetně zbožíznalství
30 % sleva na inzerci v časopise Gastro Report & MINUTKA
Pro inzerenty Gastro Report & MINUTKY bezplatný tiskový servis a redakční spolupráci v tištěném
časopisu a v e-zpravodaji AKTUAL GASTRO REPORT&MINUTKA – míra se odvíjí z objemu placené
inzerce
pro inzerenty Gastro Report & MINUTKA bezplatné umístění reklamních bannerů na webech T&M
CREATIVE
v rámci gastronomického festivalu GASTRO TOUR sleva 20% na pronájem plochy
Ostatní dle dohody
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