
Hogyan lehetsz a Piqniq Patron Közösség tagja?

A Piqniq Patron programsorozat azzal a céllal jött létre, hogy tudásmegosztás által támogassa a gasztronómia
szereplőit.

Legyél Te is Patron!

Patronnak lenni azt jelenti, hogy megosztod tudásod a Piqniq szakmai közösségével.
Közösen szervezünk egy (vagy több) Patron eseményt, ahol megoszthatod tudásod, tapasztalataidat: szakmai
workshop, személyes konzultáció, mentorálás.

Csatlakozásod feltételei a következők:

1. Minimum 3 év szakmai tapasztalatod legyen a vállalási területeden tulajdonosként vagy munkavállalóként.
2. A program tematikájáról előzetesen tartalom vázlatot kell készítened, amit a Piqniq csapatának el kell

küldeni véleményezésre. A vázlat alapján közösen alakítjuk ki a tartalomvázat.
3. A saját kommunikációs felületeiden (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Cégem, saját honlap, hírlevél)

megosztod a követőiddel, célközönségeddel a programot.
4. A program időpontja előtt elküldjük a programra jelentkezők listáját, amelyet ki kell nyomtatni és a

helyszínen alá kell íratni a résztvevőkkel. A résztvevők ezen a jelentkezési íven egyeznek bele, hogy róluk
fotó és videó készülhet az esemény során.

5. A program ideje alatt a Piqniq kizárólagos fotósának megbízása, hogy képi anyagot készítsen az
eseményről.

6. Amit bevállalsz, azt szívvel-lélekkel teljesítsd is!

Javaslatok:

1. A program meghirdetése a saját social media felületeiden minimum 5000 Ft hirdetési támogatással.

Amiben a Piqniq Budapest segít a Patronok számára:

1. A program leírásának és képi anyagának elkészítése, feltöltése a Piqniq honlapjára, valamint megosztása
a Piqniq közösségének körében.

2. Amennyiben nem rendelkezel olyan helyszínnel, ahol az eseményedet meg tudnád tartani, segítünk a
helyszín keresésben, szervezésében.

3. Social media kreatívok, kommunikációs anyagok elkészítése, melyet megosztunk veled is, így saját
felületeiden is felhasználhatod.

4. A Patron Program hirdetése a Piqniq saját social media felületein: Facebook, Instagram, Linkedin.
5. A programra jelentkezők kezelése, kiválogatása, a programmal kapcsolatos kérdések kezelése,

kapcsolattartás az érdeklődőkkel.
6. A jelentkezői lista összeállítása. A jelentkezők közül veled együtt választjuk ki, hogy kikkel szeretnél

dolgozni a program ideje alatt.
7. A regisztrációs lista összeállítása a jelentkezők kiválasztása után.


