FESZTIVÁLAJÁNLAT
2021 NYÁR

ECOCATERING.HU

BEMUTATKOZÁS

CÉGÜNKRŐL
Az Ecocatering a fenntartható vendéglátás és rendezvényszervezés
mellett kötelezte el magát. Missziónk a hulladék csökkentése, és a
hagyományosan használt egyszer használatos műanyag terítékek
kiváltása környezetbarát megoldásokkal.
Úgy gondoljuk, hogy a megoldást a biológiailag lebomló, növényi
alapanyagú terítékek jelentik, amelyek előállítása környezetbarát
módon történik, a hulladékmegsemmisítés során pedig egyáltalán
nem keletkeznek káros anyagok.
Bővebben: ecocatering.hu/rolunk

TERMÉKEINK
biológiailag lebomló, iparilag komposztálható hideg- és melegitalos
poharak, tányérok, evőeszközök, elviteles- és tárolódobozok, melyek
anyaga főként cukornád, kartonpapír és PLA

otthoni körülmények között is komposztálható, élelmiszeri minőségű
búzakorpa-terítékek

Termékeink megfelelnek az aktuális hazai és uniós szabályozási
normáknak, valamint az ipari komposztálásról szóló MSZ:EN13432
szabványnak.

FESZTIVÁLAJÁNLAT

Szerencsére egyre több fesztivál és gasztronómiai rendezvény
nyit a környezettudatosság felé.
A vendéglátósok, szervezők, szakemberek mind szívesebben
használnak lebomló terítékeket, mert egyrészt őket is jobban
érdekli a környezetvédelem, másrészt – mivel a nagyközönség
is egyre környezettudatosabb –, jó imázsépítő eszköz a „zöld
kiszolgálás”.
Az Ecocatering a magyar fesztiválok aktív résztvevője, nagy
tapasztalattal
rendelkezünk
nagyobb
rendezvények,
fesztiválok kiszolgálásában.
Kizárólagos beszállítóként szolgáltuk ki a Kapolcs Művészetek Völgye
fesztivált, a Mentes Fesztet, és a Napfényes Fesztivált, emellett részt vettünk
a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Gourmet Fesztiválon, a Volt Fesztiválon és
a Sziget Fesztiválon is - hogy csak egy párat említsünk.

A Szigeten 2018-ban az Ecocatering üzemeltette a Eco Kemping Slow Gastro Pubját.

2021-BEN IS VÁLLALJUK FESZTIVÁLOK,
RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSÁT!

FESZTIVÁLOKRA AZ ALÁBBI
TEVÉKENYSÉGEKET VÁLLALJUK
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KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK

Termékértékesítés: több, mint 300 féle növényi alapú
termék található a szortimentünkben, mely a piacon a
legnagyobb választékot kínálja
Amennyiben az Ecocatering kizárólagos beszállító, depót
üzemeltetünk, ahol a gasztrósok igényeire szabva,
rugalmas kiszolgálással, kedvezményes árakkal kínáljuk jó
minőségű,
környezetbarát,
lebomló
terítékeinket,
csomagolóanyagainkat
A bontatlan termékeket a fesztivál végén igény esetén
visszaváltjuk
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BIOLÓGIAI HULLADÉK VISSZAGYŰJTÉSE

Annak érdekében, hogy a fesztivál valóban hulladékmentes legyen, erre szakosodott
partnerünk révén vállaljuk a használt termékeink visszagyűjtését és ipari komposztálását. Így
az általunk forgalmazott termékek használat után nem a szeméthegyeket növelik, hanem
erőforrásként hasznosulnak, így a fesztiválok során is megvalósulhat a körforgásos gazdasági
modell.
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MARKETINGTÁMOGATÁS

A szakmai tudást és marketinganyagokat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre
Offline megjelenés
Zöld kommunikáció: amennyiben az Ecocatering kizárólagos szállító, infopontot
létesítünk és üzemeltetünk a fesztivál ideje alatt
Minden árusító helyen grátisz táblát adunk az árusoknak, amely hirdeti, hogy az általuk
használt termékek környezetbarátak
Online megjelenés
Grátisz 2-3 szakmai tartalmú cikk elkészítése és kommunikálása
A rendezvényt megelőzően külön hírlevelet küldünk partnereinknek a Fesztiválról
Az Ecocatering közösségi médiafelületein megjelenést biztosítunk a Fesztivál előtt, alatt
és után. Emellett a fesztivál sajtóanyagait is megosztjuk.

REFERENCIÁK

Budapesti Tavaszi Fesztivál – lebomló terítékek szállítása
VillásReggeli Fesztivál, Balástya – első ilyen jellegű fesztivál, ahol kizárólagos beszállítók voltunk
Gourmet Fesztivál, Budapest – első ízben lett kötelező ezen az eseményen a lebomló terítékek
használata, így külön öröm volt számunkra a kiállítóknak segíteni a környezetbarát tálalásban
1. Open Farm Day, Budapest – friss, hazai termelők finomságait és jobbnál jobb ételeket
kóstolhattak a látogatók, lebomló terítékeink társaságában
VOLT Feszivál, Sopron – Balaton Sound, Zamárdi – EFOTT, Velence – zene, falatozás, italozás
környezettudatosan, melyet a szervezők megköveteltek; számos vendéglátó cég választotta a
mi termékeinket
Művészetek völgye, Kapolcs – itt is megvolt az első lépés a műanyagról való átállásban, melyben
szívesen voltunk partnerek, központi raktárat üzemeltettünk a fesztivál alatt
Sziget Fesztivál – a Sziget Eco Kempingjében az Ecocatering üzemeltette a Slow Gastro Pubot,
csupa egészséges és finom enni-innivalóval, lebomló köntösben
Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) – lebomló terítékek szállítása
Vegan Food Fest, Budapest – mivel a termékeink kizárólag növényi anyagok felhasználásával
készülnek, tökéletesen passzoltak ehhez a rendezvényhez, mely az egészég- és
környezettudatosság jegyében zajlott
Esztergom Félmaraton – támogatóként jó volt látni, hogy a szomjas sportolók környezetbarát
poharakból csillapítják szomjukat; szerintünk is így kerek egy szabadtéri sportrendezvény!
Őszi Gasztroblogger Fesztivál – lebomló terítékekkel támogattuk a fesztivált, valamint előadást
tartottunk a környezetbarát anyagokról és felhasználásukról
Szimpla Piac – a piac zöldítését végeztük el; minden árus kötelezve lett a lebomló csomagolás
használatára
Black Food Festival, Budapest – infopontot üzemeltettünk és mi láttuk el a fesztivált
környezettudatos tálalóedényekkel
Mitiszol? Fesztivál, Budapest – a sok-sok ital mellett ételekkel is szolgált a rendezvény, lebomló
terítékeink kíséretében
Bondoró Utcaszínház Fesztivál, Kapolcs - kizárólagos beszállítóként segítettük a rendezők azon
célkitűzését, hogy
a fesztiválozás során az önfeledt szórkozás se okozzon kárt a
könyezetünkben.
Megannyi más rendezvényre is szállítottunk termékeket, itt csak azokat soroltuk fel, ahol
kizárólagos kiszolgálók voltunk vagy ahol a rendezvény lebomló terítékeinek döntő részét mi
szállítottuk.

BÍZZA RÁNK ÖN IS RENDEZVÉNYÉT!
Kérjen ajánlatot honlapunkon vagy keresse munkatársunkat
a következő telefonszámon:
+36 30 221 7181

A TERMÉSZET HIVATALOS SZÁLLÍTÓJA

