Dodaj wydarzenie do kalendarza aplikacji
mobilnej "Gdzie zjeść w Poznaniu"

Aplikacja "Gdzie zjeść w Poznaniu" oferuje wiele funkcji, wsród których znalazł się również
kalendarz wydarzeń gastronimicznych. Formularz do którego odsyłamy poniżej pomoże dodać Wasze
wydarzenie do naszej aplikacji. Zapraszamy!
#QRtag #Aplikacja mobilna #kalendarz wydarzeń

Jakie wydarzenia nas interesują?
Kelendarz prowadzimy z myslą o tym, by zapewnić użytkownikom aplikacji stały dostęp do informacji
na temat wydarzeń gastronomicznych na terenie Poznania i okolic. W szczególności interesują nas
informacje o:
●
●
●
●

festiwalach i jarmarkach,
kolacjach tematycznych i degustacyjnych,
warsztatach kulinarnych,
prezentacjach produktowych.

Jak opisać wydarzenie?
Krótko i zwięźle, pilnujac by opis przygotowany został w trzeciej osobie.

DOBRZE
Restauracja Pelikan zaprasza w dniu 12 listopada 2019 roku na kolację przygotowaną przez
utalentowanego Baltazara Gąbkę. Szef kuchni przygotuje dla Gości steki z bazyliszka. Kolacja
rozpocznie się o godzinie 18:00 i potrwa około trzech godzin. Menu, cennik i informacje na
temat szefa kuchni znajdziecie na www.restopeli.pl oraz na stronie wydarzenia pod adresem
www.stronaFBrestopeli.pl
Cena: 150 zł od osoby
Rezerwacje i informacje: +48 500 444 444

ŹLE
Zapraszamy w dniu 12 listopada...

Jak przesłać nam opis wydarzenia?
Informacje na temat organizowanych przez Was wydarzeń można do nas przesyłać zarówno mailowo
na adres gastro@plot.poznan.pl jak i za pośrednictwem poniższego formularza:

Kto i kiedy dodaje wydarzenie?
Zastrzegamy sobie prawo selekcji wydarzeń celem publikacji w naszej aplikacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy
Twoje wydarzenie może nas zainteresować i czy jest szansa na jego publikację to prosimy o wcześniejszy
kontakt mailowy. Wydarzenia dodajemy do kalendarza raz w tygodniu, więc niezbędne jest co najmniej
10-dniowe wyprzedzenie w wysyłce informacji, by dać nam czas na skuteczną publikację materiału. Pamiętaj
również, że niewielu gości podejmuje decyzje o udziale w wydarzeniach na ostatnią chwilę. Daj uczestnikom
czas na zapoznanie sie z Twoją oferta oraz czas na podjęcie decyzji. Im wcześniej wyślesz do nas informacje,
tym więcej osób będzie miało szansę się z nią zapoznać.

Informacje o aplikacji
Więcej o aplikacji dowiesz sie tutaj: Aplikacja mobilna "Gdzie zjeśc w Pozaniu i okolicach" już do
pobrania!

Pobierz aplikację
Aplikacje można pobrać na telefony z systemem Android i iOS, odpowiednio w GooglePlay i w
AppStore.

Android

iOS / Apple

Pozdrawiamy!

