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NIEČO O NÁS
ČO NÁS ODLIŠUJE,  TO NÁS SPÁJA

Robiť veci najlepšie ako vieme je heslo nášho tímu.

Skúsenosť, dôvera, odbornosť sú základné hodnoty

firemnej kultúry. Hlavným cieľom Ziggi&Steve ® je byť

stabilným spoľahlivým partnerom pre Vás a Vaše

podnikanie. V ponuke máme dve varianty možností

efektívnejšie dosahovať zisk. Kapitola 1 a Kapitola 2. 
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KAPITOLA 1
 PRIDANÁ HODNOTA SPOLUPRÁCE 

V tejto kapitole sa výlučne venujeme odborným

zručnostiam práce, technologickým postupom jedál a

nápojov, kalkulačným listom, vstupným nákladom na

jednotlivé jedlá a nápoje, optimálnej predajnej cene.

Ďalšou súčasťou je kontrola, nastavenie skladových

kariet, jedálneho lístka podľa Vašich požiadaviek a

očakávaní. Zaistíme zavedenie systému práce ako aj

samotný kontrolný mechanizmus svojou  účasťou na

pracovných smenách.
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KAPITOLA 2
BUDÚCNOSŤ TVORENÁ V PRÍTOMNOSTI

Dobre si uvedomujeme, že len dobre pripravená

prevádzka dokáže ustáť aj tie najťažšie prekážky. V

kapitole 2 sa sústredíme na základné stavebné piliere,

ktoré ovplyvňujú celkovú ekonomiku a dobré meno

reštaurácií, zároveň komunikáciu so zákazníkmi  Prvý

pilier  - funkčná ekonomika. Druhý pilier  - pracovný

tím. Tretí pilier  - vhodne volený marketing. Ako v

kapitole 1, aj tu sa dohliada priamo na pracovisku na

správne aplikačné nastavenie do bodu automatizácie. 
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ZDRAVÁ EKONOMIKA
 FOOD COST 30%

 - nastavenie ekonomických cieľov

 - percentuálne rozdelenie nákladov

 - denný reporting nákladov prevádzky

 - efektívne skladové hospodárstvo

 - zavedený systém práce a kontroly

 - časová kontrola práce odbytu a výroby

 - systém práce na jednotlivých strediskách

 - analýza dodávateľov so spätným bonusom
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    ROZVOJ
TÍMU                                        
KLÚČ K ÚSPECHU

Jasný spoločný cieľ

zaručí spoločný úspech.

The Kyobi Table | Proposal 2020



JEDNOTNÝ TÍM
SPOLU DOKÁŽEME VIAC

 - má určenú úlohu

 - vie za čo je zodpovedný

 - dosahuje spoločný cieľ 

 - spoločne robí rozhodnutia

 - otvorene komunikuje

 - vzájomne si načúvajú

 - má stanovené jednoduché pravidlá
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BRAINSTORMING
Je to Tímova technika tvorivosti. Cieľom

je generovanie čo najviac nápadov na

danú tému. Ako každá technika aj táto

má svoje pravidlá, ktoré sú potrebné pre

dosiahnutie správneho výsledku. 

INFORMÁCIE
Základom každého plne funkčného

tvorivého tímu sú informácie. 

Slúžia určitému cieľu, vyjadrujú danú

okolnosť, situáciu, dej. Každý cieľ má

svoje pravidlá a informácia má svoj

určený dej.

 



KONTAKT
INFORMÁCIE
BUDEME RADI  AK SA
NÁM OZVETE!

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Štefan Krajčovič - Ziggi&Steve ®

J.Poničana 2413/59 Zvolen 96001

MAIL:

krajcovic@ziggisteve.sk

TEL. :

+421 904 278 238
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