Oferta dla Touroperatorów

O nas, kim jesteśmy?
Cześć, jesteśmy Polish Your Cooking
Kochamy gotować i chcemy zarazić Was naszą pasją! Taki cel nam
przyświeca. Ponadto jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych ludzi, którzy
kochają życie i zabawę. Jaka zabawa jest udana bez pysznego jedzenia?
Żadna!
U nas zawsze jest super „fun”, dużo jedzenia i dużo picia. Preferujemy luźną
atmosferę na warsztatach, nie jesteśmy szkołą perfekcyjnego gotowania,
lecz prostego, pysznego i w super atmosferze. Tacy jesteśmy i za to klienci
nas kochają!

1# miejsce TripAdvisor
Jesteśmy najlepsi w tym co robimy
Pierwsze miejsce jako atrakcja kulinarna w Warszawie i drugie w
Krakowie. 340 turystów oceniło, że nasze warsztaty są doskonałe! Setki
pozytywnych ocen na najbardziej wiarygodnym portalu dla turystów na
świecie. Nasza renoma ma solidne uzasadnienie. Organizując imprezę
integracyjną jako warsztat kulinarny, masz gwarancję, że Twoi
pracownicy, klienci lub partnerzy będą super zadowoleni.

Jeśli setki opinii od turystów nie są wystarczająco przekonywujące to
sprawdź opinie o naszych warsztatach na facebook-u i google, są
równie dobre mimo, że pochodzą głównie od wymagających
biznesowych klientów, takich jak Twoja ﬁrma. Nasza ocena to 4.95!

Co możesz z nami zrobić?

Nasze możliwości, są przeogromne
Zorganizujemy dla Ciebie dowolne wydarzenie kulinarne, nawet dla bardzo dużych grup i w dowolnej lokalizacji w Polsce

Cześć i Hello

Duże grupy zorganizowane

Dowolna lokalizacja

Mamy zespoły warsztatowe pracujące

Żadna grupa nam nie straszna, organizowaliśmy

Jesteśmy wyposażeni w mobilne zestawy

w języku polskim i angielskim. Możemy też

wydarzenia live cooking dla 300 osób. Nasze

do przeprowadzania warsztatów, mamy stoły,

organizować imprezy w innych językach

główne studio w Warszawie mieści do 45 osób.

kuchenki i wszystko co potrzeba, aby zorganizować

zapewniając tłumaczenie.

Mamy jednak inne lokalizacje gdzie możemy

warsztaty w dowolny miejscu w Polsce.

przyjmować większe grupy.

Jakie zajęcia organizujemy?

Warsztaty Team Building
Proponujemy zajęcia integracyjne, podczas których uczestnicy
dzieleni są na zespoły, które przygotowują różne rodzaje pierogów.
W czasie zajęć uczestnicy biorą udział w “teście Chefa”.
Oceniany jest czas gotowania, przystrojenie dania, najlepszy smak
oraz prezentacja przygotowanych dań.

Zajęcia trwają około 2-2,5 godzin.
W czasie warsztatów podawane są soki oraz woda.

Lokalizacje warsztatów

Nasze studia warsztatowe
Główna nasza lokalizacja znajduje się blisko centrum Warszawy
(przy Metro Ratusz Arsenał), na ulicy Długiej 44/50 na 9 piętrze
z pięknym widokiem na Warszawę. Studio to mieści do 45 osób.

Mamy też inne lokalizacje naszych partnerów, w których
organizujemy warsztaty dla większych grup lub o bardziej
ekskluzywnej aranżacji. Szczegółowy opis naszych lokalizacji,
z galerią zdjęć, znajdziesz na naszej stronie www pod adresem:
https://polishyourcooking.com/nasze-studia

Propozycja numer 1
Menu – Kuchnia polska

To specjalnie wyselekcjonowanie przysmaki kuchni polskiej.

Dania główne:

Dodatki podawane
z daniami głównymi:

Deser:
• Tradycyjne polskie ciasta

• Pierogi z mięsem
• Kiszone ogórki, kiszona kapusta
• Pierogi ruskie
• Pierogi z kapustą i grzybami

• Okrasa: smażony boczek, cebulka, śmietana
i masło

• Pierogi z owocami

Woda i soki są serwowane podczas trwania całego warsztatu. Jest możliwość wykupienia open baru na wino lub drinki z obsługą barmana. Organizujemy także
degustację wina i polskich wódek.

Ile kosztują zajęcia?

Cennik warsztatów
10% prowizji od ceny zapłaconej przez klienta do Polish Your Cooking LUB Indywidualna wycena za uczestnika dla Touroperatora
*Prezentowane ceny są kwotami netto. Standardowy termin płatności: 14 dni.
Liczba uczestników warsztatu

Cena za osobę*

Warsztaty dla 6-7 osób

170 zł

Warsztaty dla 8-10 osób

165 zł

Warsztaty dla 11-20 osób

155 zł

Warsztaty dla 21-30 osób

145 zł

Warsztaty dla 31-40 osób

135 zł

Warsztaty dla 41-50 osób

125 zł

Warsztaty dla 51-60 osób

120 zł

Warsztaty powyżej 61 osób

Indywidualna wycena

Warsztaty wyjazdowe - dodatkowa opłata za wynajem lokalizacji.
Wszystkie ceny są kwotami netto w PLN i dotyczą opłaty za 1 uczestnika. W przypadku, gdy któryś z gości nie pojawi się na naszych warsztatach, do faktury doliczamy:
●
●
●

0% ceny za osobę w przypadku informacji o jej nieobecności na 5 dni lub więcej przed warsztatem,
50% ceny za osobę w przypadku informacji o jej nieobecności na 3 a 4 dni przed warsztatem,
100% ceny za osobę w przypadku informacji o jej nieobecności na 2 dni przed warsztatem lub później.

Ile kosztują zajęcia?

Cennik usług dodatkowych
Napoje alkoholowe

Cena (PLN netto) / osoba

Open bar na wino

49

Tasting polskich wódek i likierów 49
59
Open bar wino i piwo
Open bar all (barman powyżej 15 os.)

89

Inne

Cena (PLN netto) / sztuka

Pamiątkowe, personalizowane
fartuszki

47

Wszystkie ceny są kwotami netto w PLN i dotyczą opłaty za 1 uczestnika. W przypadku, gdy któryś z gości nie pojawi się na naszych warsztatach, do faktury doliczamy:
●
●
●

0% ceny za osobę w przypadku informacji o jej nieobecności na 5 dni lub więcej przed warsztatem,
50% ceny za osobę w przypadku informacji o jej nieobecności na 3 a 4 dni przed warsztatem,
100% ceny za osobę w przypadku informacji o jej nieobecności na 2 dni przed warsztatem lub później.

Częste pytania naszych klientów

Pytania i Odpowiedzi
1. Czy uczestnicy z alergiami lub wegetarianie mogą brać udział w warsztatach?
Odp: Oczywiście, że tak! W menu uwzględniamy zamienniki, aby każdy znalazł
coś pysznego dla siebie.

2. Czy podczas warsztatu gotuje się wystarczająco dużo jedzenia, aby się najeść?
Odp: Zdecydowanie tak! Nikt głodny z warsztatów nie wyjdzie, raczej grozi mu
przejedzenie!

3. Czy można o degustacji alkoholu zdecydować na miejscu?
Odp: To zależy jak dużą grupą jesteście. Mamy spore zapasy alkoholu, lepiej
jednak powiadomić nas wcześniej ile osób będzie zamawiało dodatkową
degustację.
Więcej na kolejnej stronie >>

Częste pytania naszych klientów

Pytania i Odpowiedzi
4. Czy można przed warsztatem zorganizować szkolenie, wykład w studiu?
Odp: Tak. Jest taka możliwość, jednak musimy o niej wiedzieć z wyprzedzeniem,
aby stanowiska warsztatowe były odpowiednio wcześniej przygotowane.

5. Czy macie rzutnik lub tablicę do rysowania?
Odp: W razie potrzeby organizujemy rzutnik, mamy ekran do rzutnika w studio
oraz ﬁlpchart, z którego można korzystać.

7. Czy będzie leciała muzyka, czy jest miejsce do tańczenia?
Odp: Standardowo w czasie warsztatów puszczana jest cicha muzyka
poprawiająca atmosferę. Na tańce dla małych grup znajdzie się też miejsce.

Napisz do nas
Kontakt z nami
Chcesz dedykowaną ofertę? Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas: pro@polishyourcooking.com

Zadzwoń: +48 784 624 221

