
ZAPROSZENIA I ZESTAWY KULINARNE
Wysyłamy do pracowników zaproszenie na Christmas
Party TV Show, wydarzenie odbywa się w określonym
terminie. Cała impreza trwa 1,5 h. Tydzień przed
wydarzeniem każdy pracownik dostaje do domu paczkę ze
składnikami na wybrane danie (np. barszcz czerwony z
uszkami) i wydrukowane zaproszenie + przepis. W paczce
mogą znajdować się też przetwory z logo firmy.

NAGRANIE LIVE W dniu wydarzenia Zarząd, bądź
osoby, które wybierzecie na prowadzących, spotykają się
w studio kulinarnym Lary Gessler w Warszawie, gdzie
znajduje się kompleksowo wyposażona kuchnia i sprzęt
nagraniowy. Program straemingowany jest na żywo. Wasi
prezenterzy otrzymują fartuchy i czapki kucharskie.
W kuchni czekają składniki. Gotowanie odbywa się pod
okiem profesjonalnego kucharza, który wspiera kucharzy
prezenterów.

Plan działania
Wspólne gotowanie jest popularnym sposobem na imprezę integracyjną.

ü Skontaktuj się z nami aby ustalić czego potrzebujecie,
ü mamy szczegółowy plan, o nic nie musicie się martwić,
ü składniki wysyłamy każdemu do domu, 
ü kucharzem jest Prezes Zarządu (lub dyrektor, szef zespołu)
ü nagranie odbywa się na żywo, 
ü na koniec pracownicy mają szansę na nagrody
ü nagrany film dostajecie na pamiątkę na nośniku usb – możecie

wykorzystać go jako content w mediach społecznościowych

WSPÓLNE GOTOWANIE Pracownicy oglądają
program kulinarny na żywo, gotując razem z
prezenterami. W trakcie show gotujący prezenterzy
przekazują informacje o dokonaniach firmy w
poprzednim roku i planach na 2021. W trakcie trwania
programu dostępny jest czat na którym wszyscy
obserwujący show pracownicy mogą zadawać
pytania.

MOTYWACJA Po zakończeniu programu każdy
pracownik wykonuje zdjęcie swojego dania i wysyła je
pod wskazany numer. Wszystkie zdjęcia
zamieszczamy na stronie internetowej, na której
można głosować na najlepsze danie. Osoba, która
uzyska najwięcej głosów otrzymuje nagrodę.

Nagroda @ChristmasChef
1 główna; voucher na zakup
kosmetyków o wartości 500zł
10 nagród pocieszenia: vouchery
o wartości 200 zł

cena od 

6 000 ,-

Kamila Król
Tel. 888 770 651

W pełni wyposażone studio kulinarne Lary
Gessler o powierzchni 250 m. kw. na Mokotowie

IMPREZA ŚWIĄTECZNA 2020

Profesjonalna ekipa filmowa, impreza
online na żywo, świetna zabawa

Zestawy prezentowe dla uczestników
tradycyjne prezenty z logo firmy


