Condicions de participació:
La participació en la Mostra de Cuina Menorquina està oberta a tots els restaurants de
la nostra illa. Durant els disset dies que dura la Mostra, els restaurants participants
hauran d'oferir per a l'ocasió:
- Un ‘Menú Mostra’ (a un preu fix de 20€, IVA inclòs, beguda no inclosa)
- Un ‘Menú Gastronòmic’ (a preu i format lliure) consistent en plats de cuina menorquina
tradicional o de nova creació basats en producte local.
Cada restaurant pot optar per oferir un o altre menú, o bé tots dos.
L'organització facilitarà als restaurants revistes i cartells que l’identifiquin com a
participant, perquè puguin promocionar-se convenientment. La campanya de publicitat
inclourà també anuncis en premsa, falques de ràdio, xarxes socials, pàgina web, etc. I la
possibilitat de ser esmentat en publicacions i portals especialitzats en turisme i
gastronomia.
Així mateix, per a optimitzar el flux de clients i una millor atenció, en tota la publicitat es
demanarà al públic com a condició imprescindible realitzar reserva de taula a
l'establiment triat. A la revista i pàgina web haurem d'informar si els menús només estan
disponibles el migdia o el vespre, i també si el restaurant tanca algun dels dies de la
setmana, per a assegurar que els clients puguin planificar la seva reserva
convenientment.

L'Associació de Restauració desitja estendre aquest esdeveniment al màxim de localitats
i zones turístiques de Menorca, per la qual cosa l’animem a participar i ens posem a la
seva disposició per a resoldre tots els aspectes que consideri d'interès.
Raons per participar en la Mostra de Cuina Menorquina:
1. La inscripció té un cost de 100€ per a associats i de 200 per a no associats, i inclou:
•
•
•
•

Participar 17 dies a l'esdeveniment gastronòmic, al costat d'altres restaurants de la nostra
illa.
Incloure al seu establiment en una gran campanya de publicitat.
Presència a la revista de la Mostra (10.000 unitats), cartells, anuncis en premsa i ràdio,
gran campanya en xarxes socials, oficines d'informació i punts d'atracció turística, etc.
Presència en la web de www.mostradecuinamenorquina.com amb informació del seu
restaurant.

2. El públic anirà al seu restaurant per a gaudir “in situ” de l'ambient i de la gastronomia, tant
amb el ‘Menú Mostra’ com amb el ‘Menú gastronòmic’ que prepari per a l'esdeveniment.
D'aquesta manera coneixerà el seu establiment, a més de la seva cuina.
3. Si participa en aquest esdeveniment, gaudirà de tots els avantatges que ofereix la CAEB als
seus associats. Si encara no està associat, participant en la Mostra de Cuina tindrà dret a ser associat
fins a finals d'any i aprofitar a més múltiples avantatges.

Formulari d’inscripció:
DADES DEL RESTAURANTE PER PUBLICITAR A LA REVISTA I WEB
Nom
comercial

Direcció
Restaurant

Localitat

Telèfon
reserves

Horari
apertura
Menús proposats per participar en la Mostra (pot oferir els dos o només un d'ells)
1. MENÚ MOSTRA (PVP 20,00 €)
- Marqui la casella si només oferirà aquest Menú el migdia [ ] o el vespre [ ]
Entrant
Plat
principal
Postre

2. MENÚ GASTRONÒMIC (PVP lliure, indicar el preu)
- Marqui la casella si només oferirà aquest Menú el migdia [ ] o el vespre [ ]
Entrant
Plat
principal
Postre
DADES DE L’EMPRESA (societat o autònom que gestiona l’establiment)
Nom / Raó social
CIF o NIF
Direcció
Població
Codi Postal
Nº
Activitat principal
treballadors
Telèfon
/
Email:
Web:
Compte corrent:

D./ Dª__________________________________________________________, representant de
l’empresa, sol·licita participar en la “Mostra de Cuina Menorquina 2020”, segons les normes del
document adjunt, i abonant una quota de participació de:
o 100 € per a restaurants ja afiliats a l'Associació de Restauració de Menorca
o 200 € per a restaurants que desitgin afiliar-se a l'Associació participant en la Mostra
(inclou quota 2n semestre 2020)

(Marqui l'opció que procedeixi. La inscripció serà formalitzada a l'abonament de la
tarifa triada)

Aquest formulari d'inscripció s’ha d’enviar degudament emplenat a
l'email mostradecuinamenorquina@agenciacom.com abans del 15 de
juliol.
PER MÉS INFORMACIÓ:
Adriana Colás
656 477 031
mostradecuinamenorquina@agenciacom.com
971 432 220

