Zimný festival jedla 2017
V. ročník
13. januára – 15. februára 2017

Organizátor
Je Radoslav Nackin so svojou firmou Pre gurmanov spol. s r.o., ktorého sesterskou spoločnosťou je
GURMÁN - club s.r.o, zastrešujúci mnohé gastronomické udalosti na Slovensku ako napr. Gurmán Fest
Bratislava, Košice Gurmán fest, Thuries Academy či Školu varenia vo Sv. Jure. Radoslav Nackin takisto už
trinásty rok vydáva gastronomického sprievodcu Gurmán na Slovensku.

Cieľ
Cieľom dramaturgie festivalu je podporiť lokálnu gastronómiu a propagovať gastroturizmus na Slovensku.
Dôraz je kladený predovšetkým na tradičné receptúry s využitím regionálnych surovín. Reštaurácie majú za
úlohu ponúknuť pre festivalových hostí celkovo tri jedlá (nie tri menu), z ktorých si zákazníci zostavujú svoje
jedno-, dvoj- alebo trojchodové menu:
•
•
•

Naše ikonické jedlo - jedlo, ktoré charakterizuje a je alebo bolo hitom reštaurácie,
Chute regiónov – jedlo v podobe regionálnej špeciality alebo s využitím lokálnych surovín,
Recepty našich mám – tradičné, klasické jedlo v závislosti od typu a druhu reštaurácie.

V uplynulom treťom ročníku sa do Zimného festivalu jedla zapojilo celkovo 40 reštaurácií zo všetkých
ôsmich krajov Slovenska. Naším cieľom je, aby festivaloví hostia ochutnali jednotlivé regióny Slovenska
a v spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a krajskými organizáciami sa zároveň zoznámili aj
s ich historickými a prírodnými krásami.

Prečo Zimný festival?
Podobné festivaly majú v zahraničí dlhú tradíciu a každoročne sa do nich zapojí niekoľko tisíc návštevníkov.
V prvých troch ročníkoch sa nám záujem o takýto typ projektu potvrdil aj na Slovensku. Je to spôsob, ako
ešte viac pritiahnuť pozornosť ľudí ku kvalitným reštauráciám, ako reagovať na slabé novoročné obdobie a
odolávať mnohopercentnému poklesu príjmov v gastronómii. Náš návrh je jednoznačný – vy ponúknete
vaše delikatesy a špeciality za výhodnejšie ceny s presným počtom miest a my vám garantujeme, že
o tom dáme vedieť širokej verejnosti, ktorá rada príde prechutnať vaše prevádzky .

Systém
Reštaurácie vytvoria celkovo tri festivalové jedlá v určených kategóriách. Zároveň na každý deň (v štyroch
časoch - obed o 12:00, obed o 13:30, večera o 18:00 a večera o 19:30) určia vopred limitovaný počet miest
pre návštevníkov Zimného festivalu jedla v závislosti od svojej kapacity. Zákazníci si prostredníctvom
stránky www.zimnyfestivaljedla.sk zarezervujú u festivalovej reštaurácie miesto na konkrétny termín a čas
a vyberú si menu ako kombináciu jedného, dvoch alebo troch jedál (Naše ikonické jedlo, Chute regiónov,
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Recepty našich mám). Systém im rezerváciu potvrdí a po úhrade – buď prevodom na účet alebo platbou
priamo z terminálu na stránke, si môžu vytlačiť vygenerovaný Degustačný kupón so svojím rezervačným
kódom, ktorým sa preukážu v reštaurácii. Reštaurácia je informovaná o uskutočnenej rezervácii
prostredníctvom automatického e-mailu minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom. Jedlá sú
podávané v regulárnych porciách a s minerálkou/nealko a vínom/pivom v závislosti od veľkosti festivalovej
degustácie.
Reštauráciám, ktoré sú súčasťou hotelov alebo penziónov, zároveň ponúkame možnosť vytvoriť Gurmán
pobyt na jednu alebo dve noci. Gastronomický pobyt pozostáva zo samotného ubytovania, jednej
trojchodovej večere zo Zimného festivalu jedla a rôznych bonusov podľa konkrétneho hotela – raňajok,
degustácie piva/vína, vstupu do wellness či privátneho kina, so zľavou oproti štandardnej cene.

Medializácia
Bude v tomto roku opäť prebiehať hlavne cez našich mediálnych partnerov a tiež v regionálnych médiách v
jednotlivých krajoch Hlavná kampaňprebehne formou reportáží z návštev reštaurácií na stanici Slovensko 1
a tiež v Slovenskej televízii (RTVS). Promo sa bude aj tento rok robiť aj cez komerčné rádiá, Bilboardy,
Citylighty a tiež prostredníctvom samotných festivalových reštaurácií .Festival je aktívny aj na Facebook-u,
kde má momentálne okolo 2300 fanúšikov. Ľudia nájdu pozvánky a odkazy na festival na slovenských
gastroblogoch. Medializácia bude tiež zabezpečená prostredníctvom Gurmán busu po zahájení predpredaja
degustácií (1.decembra 2015) a medializovaného otvorenia Zimného festivalu jedla dňa 13. januára 2017.
Zimný festival jedla chce v prvom rade odprezentovať reštaurácie zapojené do Gurmána na Slovensku, a
tieto sú preto oslovené prednostne. V druhom kole sa však môžu zapojiť aj ďalšie reštaurácie. Výber je
naozaj dôsledný a kapacitne obmedzený, keďže chceme udržať očakávanú úroveň kvality.

Potenciál
V minulom ročníku sa do Zimného festivalu jedla zapojilo až 40 reštaurácií a viac ako 5500 návštevníkov
prechutnalo približne 9 000 jedál. Tento rok aj vďaka zvýšenej medializácii a už existujúcemu povedomiu
očakávame približne 12 000 degustácií.

Podmienky pre reštaurácie
Vybrané reštaurácie budú návštevníkom Zimného festivalu jedla ponúkať tri jedlá, ktorých názov musia
dodať organizátorovi do 26.11.2016:
•
•
•

Naše ikonické jedlo
Chute regiónov
Recepty našich mám

Jedlá sú v regulárnych porciách a majú stanovenú jednotnú cenu pre Bratislavský kraj a zvyšok Slovenska.
Zákazník si môže vybrať z troch degustačných zostáv:
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typ degustácie

zostava

cena Bratislavský kraj cena ostatné Slovensko

Základná

1 x jedlo + 0,25 l minerálka

10,-

10,-

Dvojchodová

2 x jedlo + 0,25 l minerálka

18,-

15,-

23,-

19,-

+ 0,2 l víno / 0,33 l pivo
Trojchodová

3 x jedlo + 0,25 l minerálka
+ 0,2 l víno / 0,33 l pivo

Ako „ťahák“ pre návštevníkov odporúčame reštauráciám do menu zaradiť aj nejaký bonus – napr. v podobe
extra dezertu, aperitívu na úvod, a pod..
Navyše, niektoré reštaurácie budú zapojené do trasy Gurmán busu. Ten v tomto ročníku pocestuje popri
západnom aj na stredné a východné Slovensko.
Hotelové reštaurácie majú možnosť ponúknuť svojim návštevníkom Gurmán pobyty spájajúce gastro
s pobytovo - relaxačným zážitkom za zvýhodnené ceny so zľavou až do výšky 75%. Zostava takéhoto balíčku
je výhradne na jednotlivých reštauráciách (jedinou podmienkou je trojchodová festivalová večera Zimného
festivalu jedla ako súčasť pobytu pre každého zákazníka).

Systém predaja
Cez stránku www.zimnyfestivaljedla.sk si hostia objednávajú rezervácie do vybranej reštaurácie na
konkrétny termín (13.1. – 15.2.2017) a čas (12:00, 13:30, 18:00, 19:30) a vyberajú si typ degustácie s
konkrétne zvoleným jedlom/jedlami. Reštaurácia je tak vo výhode, keďže presne vie, koľko festivalových
hostí má na daný deň, aké jedlá budú konzumovať a v akom čase prídu. Na každý deň je vymedzené len
určité množstvo miest na festival /tie reštaurácia ponúkne vopred, a tak sa bude jej ponuka promovať/
a ostatné si ponechá pre svoju pravidelnú klientelu.
Po rezervácii je zákazníkovi buď vygenerovaný variabilný symbol a ním zaplatí vybraný typ degustácie na
účet organizátora, alebo využije možnosť okamžitej platby cez terminál priamo na stránke. Po úhrade je
reštaurácia informovaná o uskutočnenej rezervácii a hosťovi je zaslaný Degustačný kupón s jedinečným
kódom, ktorý si vytlačí a ktorým sa preukáže na degustácii. Hosť má na degustáciu 90 minút.

Kontakt
Radoslav Nackin
Riaditeľ ZFJ
Tel.: 0903 733 100
E-mail: nackin@gurman-club.sk

Valentína Sedláková
projektový manažér
0915 222 990
sedlakova@advantage.sk
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