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GastoTek.pl - wyposażenie gastronomii - Sklep internetowy firmy ALBO. Chcąc otworzyć własny lokal
gastronomiczny restaurator staje przed skomplikowanym wyzwaniem. Wczasach dużego nasycenia rynku
różnego typu gastronomii planowany bar czy restauracja musi wyróżnić się z całej masy innych lokali. Musi
zachęcić klienta do konsumpcji teraz w tym miejscu. Jak lokal zorganizujemy zależy od typu kuchni jaką
planujemy serwować, czy będzie to slow czy fastfood  do jakiej grupy docelowej będziemy kierować ofertę,
do zlokalizowania, powierzchni saki i kuchni, jakie urządzenia gastronomiczne mamy do dyspozycji itd. Z
wielu technik i zabiegów organizacyjnych, marketingowych w lokalu istotnym punktem jest dobrze
zorganizowana kuchnia. Dosłownie najlepiej urządzona restauracja nie pozyska kontrahentów przy kiepsko
zorganizowanym zapleczu kuchennym. Wysoka jakość dań ich standaryzacja, prędkość i sprawność kuchni
jest tym co zadecyduje o sukcesie przedsięwzięcia. Tymi zagadnieniami zajmuje się firma ALBO.
Wyposażenie kuchni jest wymagającym zadaniem.Nawet niewielkie usterki czy nieoczekiwane zdarzenia
mogą decydować o tym czy przedsięwzięcie okaże się sukcesem czy porażką. Włożony wysiłek i wydane
pieniądze muszą przynosić dochód pieniężny. W ALBO wiemy o tym doskonale, dlatego przy pracach
projektowych biorą udział pracownicy o najwyższych kwalifikacjach. Dla ludzi zajmujących się gastronomią
zbudowaliśmy firmę specjalizującą się w zagadnieniach prowadzenia kuchni i wyposażenia zaplecza. W spisie
produktów/usług: urządzenia gastronomiczne, naczynia i meble ze stali nierdzewnej, podgrzewacze, sztućce, i
tym podobne. Gastrotek zajmuje się projektami, dostawami, montażem i szkoleniami personelu. Oferujemy
także gastronomiczny serwis urządzeń gwarancyjny i pogwarancyjny.
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