
E E T  J I J  J E  S O E P . . .
M E T  E E N  V O R K ?



 

WAAROM CRAZY DINNER?
Uniek en bewezen concept dat inspeelt op de huidige trend van         
 eatertainment binnen de experience economy.
Een beleving die de waarde voor je gasten vergroot.
Gezien de hilariteit van het concept, wordt er gegarandeerd nog lang
nagepraat over het avondje tafelen, waardoor de concurrentiepositie
vergroot wordt alsmede een positieve associatie met jullie merk wordt
gecreëerd.
Het concept zorgt voor het behoud van jullie eigen identiteit. 

Goede financiële meerwaarde voor jullie menu's.

     Zo is er bijvoorbeeld is voldoende  ruimte voor het personaliseren 
     van het menu. Op deze manier kunnen jullie doen waar jullie 
     goed  in zijn, 
     Groothartig genieten met heerlijk eten en drinken!

Wat leuk dat jullie overwegen om crazy dinner op jullie locatie te
realiseren. Bij deze vertellen wij  jullie graag wat over het concept.
Crazy Dinner zorgt voor een beleving die past bij de huidige experience
economy. Binnen de trend van eatertainment zal een avondje crazy
dinner je gasten voorzien van een offline beleving die gegarandeerd
zorgt voor hilariteit, zonder af te doen van het allang bewezen concept
van gezellig tafelen.
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Fase 1:  Introductie en uitleg

Fase 2:  DIY testcase (optioneel)

Tijdens deze fase leren jullie werken met het systeem. Op onze eigen
horeca locatie hebben we het geheel reeds 4 jaar getest. Wij vertellen je
alle ins en outs alsmede de tips & tricks om het jezelf gemakkelijk te
maken. 

Maak jezelf bekend met het systeem, nodig vrienden of vaste gasten
uit ( max 6 personen) om eerst het crazydinnersysteem te testen en te
kijken waar je tegen aan loopt, zodat het geheel in de toekomst soepel
en zonder stress verloopt.
Heb je vragen of opmerkingen na deze avond dan kun je deze tijdens
een telefonisch terugkoppelingsmoment stellen.

Wil je liever assistentie on-site? Ook dat is mogelijk. 
We komen graag op locatie om jullie te ondersteunen. 
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Fase 3:  Let the world know!
Start je eigen marketing campagne!

Uiteraard mag je dit naar wens invullen.
Liever hulp van ons? Ook dat is geen probleem, wij assisteren jullie
graag met een marketing pakket. Er zullen meerdere mogelijkheden
zijn waar we jullie op een later tijdstip graag meer over vertellen.

Fase 4:  The real deal

Ontvang je eerste gasten en voorzie ze van een avond vol humor en
hilariteit waarover nog heel lang nagepraat zal worden.
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Online coaching en uitleg. We plannen een training moment van 2
uur waarbij alles uitgelegd wordt alsmede een terugkoppeling van
30 minuten na jullie eerste testcase. 
100 placemats &  invulformulieren.
licentie voor het systeem voor 2 maanden.
10 dienbladen ter organisatie in de keuken

Net als met Crazy Dinner kun je het geheel zo gek maken als je zelf
wilt. 
Wij houden de instapkosten laag, zodat het rendement hoog is en
het risico laag. Waar moet je aan denken:
 -Crazy Dinner Try Out pakket  €395,-

Het Try Out pakket bestaat uit de volgende aspecten:

Optioneel: 
Coaching & uitleg en training op locatie. 
(uurtarief €35,- excl + €0,19 per km)

Cuanto Cuesta?
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Standaard placemats & invulformulieren
in huisstijl van Crazy Dinner:
100 stuks    - 2,95 p.s. 
250 stuks   - 2,50 p.s. 
500 stuks   - 1,95 p.s. 
1000 stuks  - 1,50 p.s. 

Ben je na het Try-Out pakket enthousiast geworden over het
concept dan kun je het geheel op je eigen manier voortzetten. 
Kosten bestaan na deze periode uit een combinatie van de licentie
voor het systeem & de placemats met de invulformulieren.

Licentie software:
-jaar abonnement : 350,00 ( excl )  jaarlijks opzegbaar.
-maand abonnement 34,95 (excl) maandelijks opzegbaar.
-flexibel abonnement 15,00 (excl) eenmalig geldig voor max. 48 uur

Licentie

Placemats & Invulformulieren
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Placemats & invulformulieren met eigen logo:
We personaliseren de Crazy Dinner placemat met jullie eigen logo.

100  stuks   - 3,50 p.s. 
250  stuks  - 2,95  p.s. 
500  stuks  - 2,50  p.s. 
1000 stuks -  1,95 p.s. 

Placemats & invulformulieren eigen huisstijl:
Uiteraard is het mogelijk om de placemats & invulformulieren in jullie
eigen huisstijl te presenteren. In samenwerking met jullie creëren wij
jullie eigen ontwerp. Eenmalige ontwerpkosten van eigen huisstijl is
295,00 excl. 

100 stuks - 3,50 p.s. 
250 stuks - 2,95 p.s. 
500 stuks - 2,50 p.s. 
1000 stuks - 1,95 p.s. 

Op termijn gaan we ook specials creëren 
voor de feestdagen zoals: Valentijn, Pasen en Kerst. 
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CRAZY DINNER 
Kleine lettertjes

Wij behouden het auteursrecht en patent over het concept. Dat houdt
in dat het geheel niet zelfstandig uitgevoerd mag worden, zonder
onze toestemming.

Om het concept uniek te houden zullen wij geen restaurants binnen
een straal van 10 km van jullie locatie toelaten van ons concept.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.


