
'Dit is een Strak
Plan- label'!

Informatie voor horeca

Jij bezorgt mij per mail (leen@strak-plan.be) jouw menu,
inclusief de ingrediënten per gerecht. Belangrijk te
vermelden bij bijvoorbeeld pasta- en rijstgerechten of dit
met volkoren pasta/rijst wordt gemaakt of witte variant.

Op een afgesproken datum kom ik langs bij jou in de zaak
om de baliedisplays, sticker en maaltijdanalyse te
brengen. Indien interesse ook de Strak Kookboeken.

 
Hey, Fijn dat je met het strak Plan- label aan de slag wil!

Hierbij alvast wat extra uitleg over wat de volgende stappen
zijn.

 
Hoe gaat het nu verder? 



'Dit is een Strak
Plan- label'!

Volledige analyse van jouw zaak in een mooie lay-out gegoten.

Baliedisplays (min 3 stuks, max 10 stuks) met uitleg over het label
voor jouw klanten.

Sticker met logo voor op de deur/ruit.Volledige bespreking van jouw
menu in een mooie lay-out.

Ik geef suggesties voor kleine aanpassingen of varianten waardoor
het product/gerecht het Strak Plan-label kan krijgen.

Ik promoot jouw zaak via mijn website, op mijn Facebook- en
Instagram-pagina samen met alle andere zaken die net als jou het
Strak Plan-label hebben. Jouw zaak komt op de locatiekaart te staan
van zaken met het Strak Plan-label.

De maaltijdanalyse van jouw zaak kan iedereen bekijken op mijn
website en wordt vermeld in de nieuwsbrieven die ik op regelmatige
basis verstuur naar mijn patiëntenbestand.

 
Kostprijs?

 
éénmalige opstartkost van €149,- (vanaf 26 februari 2021)

€7,99/maand
 

Hiervoor krijg je:
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Het label en de maaltijdbespreking ontvang je van mij ook digitaal en
kun je zo makkelijk toevoegen op jouw menukaart, op jouw website of

te drukken menukaarten.
 

De baliedisplays worden ten allen tijde op een zichtbare plek
geplaatst. Het staat jou vrij om zelf campagne te voeren met het ‘Dit is
een Strak Plan-label’ na betaling van de opstartkost en €7,99/maand. 

 
Het wordt aangeraden om het ‘Dit is een Strak Plan-label’ ook

zichtbaar te maken op de menukaart (digitaal en/of papieren versie),
maar is geen verplichting. De raamsticker dient op een zichtbare

plaats te hangen.
 

U mag het label enkel gebruiken bij gerechten die door Leen Seminck
- Strak Plan zijn goedgekeurd. U kan max 1x/jaar een revisie

aanvragen (bijvoorbeeld wanneer er nieuwe gerechten op de kaart
komen). U kan een extra revisie aanvragen tegen betaling van €49,99.
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