Konin, dn. 22.05.2012r.

Członkowie
Konińskiej Izby Gospodarczej

Dziękując za dotychczasową współpracę, pragniemy przedstawić Państwu nowe rozwiązanie przygotowane
przez naszą firmę.
Na konińskim rynku usług gastronomicznych jesteśmy obecni od 2001 roku kiedy to zaistnieliśmy jako
pierwsza na lokalnym rynku profesjonalna firma cateringowa. Niewątpliwy sukces otwartej przed dwoma laty
naszej Restauracji Młynek w Koninie uświadomił nam, iż jedyne, co może ograniczać nasz rozwój i nieustanne
poszerzanie wachlarza usług - to przestrzeń. Młynkowe sale pękają w szwach i nie są w stanie obsłużyć tych
największych imprez jak bale firmowe, przyjęcia weselne czy studniówki. Przed rokiem uruchomiliśmy kolejny
obiekt na gastronomicznej mapie Konina. Dwór ARKADIA to połączenie elegancji i komfortu o najwyższym
standardzie obsługi gości. Dysponujemy dwiema, doskonale wyposażonymi salami bankietowymi. Na sali
głównej - idealnej do organizacji dużych imprez - możemy ugościć do 250 osób. Sala mniejsza to idealne miejsce
na bardziej kameralne przyjęcia do 30 osób.
Wzbogaceni kolejnymi doświadczeniami i pracą z nowymi kontrahentami, rozwinęliśmy ofertę i podjęliśmy
starania, by była ona nad wyraz konkurencyjna. Śledzimy na bieżąco wszystkie nowości branżowe, szkolimy
zarówno naszych pracowników jak i nas samych, staramy się rozwijać bezustannie nasze umiejętności. Wszystkie
te działania mają na celu podniesienie poziomu jakości naszych usług i uzyskanie jeszcze większego zadowolenia
naszych Klientów. W 2011 roku, podczas Wystawy Gospodarczej, władze Konińskiej Izby Gospodarczej doceniły
nasz trud i profesjonalizm wręczając nam Puchar Prezesa KIG dla Najlepiej Rozwijającej się Firmy w 2011 roku.
Od czerwca 2012 uruchamiamy system elektronicznych kart rabatowych. Uznając, iż członkowie Izby
powinni się wzajemnie wspierać w działaniach i rozwoju przedsiębiorstw a także czerpać szersze korzyści z
przynależności do Izby - jako jeden z członków, pierwsze karty chcielibyśmy przekazać właśnie członkom
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Konińskiej Izby Gospodarczej. Każde przedsiębiorstwo, które jest członkiem Izby i zgłosi chęć przystąpienia do
systemu, otrzyma od nas kartę (lub kilka jeśli jest takie zapotrzebowanie) ze stałym początkowym rabatem

10% na wszystkie usługi świadczone przez naszą firmę w każdym z naszych obiektów. Mamy nadzieję, że w
przyszłości ułatwią one podjęcie decyzji przy wyborze restauracji na jakąkolwiek okazję. Karty rabatowe można
będzie wykorzystać podczas spotkania biznesowego, szkolenia, zorganizowanej imprezy firmowej bądź obiadu
rodzinnego czy imprezy okolicznościowej. Ponadto poza stałym rabatem, na karcie gromadzić się będą punkty,
które osiągając odpowiedni poziom, stopniowo zwiększać będą rabat lub możliwość zamiany punktów na usługi
naszej firmy. Regulamin korzystania z kart i gromadzenia punktów dostępny będzie na naszych stronach
internetowych od 4 czerwca 2012 roku.

PROJEKT KARTY RABATOWEJ

Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu. Aby przystąpić do programu należy
zadeklarować chęć udziału poprzez przesłanie informacji na adres mailowy biuro@mlynek.konin.pl . Po
otrzymaniu takiej informacji skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania danych niezbędnych do
zaprogramowania karty. Karty dostarczymy osobiście do siedziby Państwa firmy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących oferty, pozostaję do Państwa dyspozycji.
Licząc na owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku.
Maria Zaleska-Jaskot
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