
Participa amb nosaltres la
Setmana de Reconeixement

als nostres Chefs
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Setmana del Agraïment als nostres Chefs
La setmana d’agraïment del xef es va celebrar per primera vegada l'any passat als EUA va ser molt ben rebuda, i 
gràcies a l'èxit assolit per aquesta bona idea, és que ho celebrem en 2019 a tot el món.

De què es tracte?
Essencialment es tracta de valorar el talent, la innovació i la dedicació de tots els xefs entusiastes i creatius. 
Compass Group és l'empresari de xef més gran del món, així que té sentit que siguin reconeguts per la seva 
professionalitat i el seu bon treball.

Per què ho estem celebrant?
Volem  que la setmana d'apreciació del xef es  converteixi en una cita ineludible en el nostre calendari perquè 
puguem seguir reconeixent els nostres xefs , els seus equips i valorar el treball que fan.
Donem suport a la retenció del talent.

Impulsem la contractació.
Promovem l'experiència del client i la participació a través de demostracions i activitats internes.
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A Compass Group servim al voltant de 5.500.000.000 menjars a l'any. Darrere de cada àpat hi ha una 

història i al cor d'aquesta història és l'obra d'un xef. 

El nostre èxit depèn en gran mesura del talent i la dedicació dels companys de l'equip culinari en tots els 

països del món en què operem. La setmana del reconeixement del xef és una gran oportunitat per celebrar 

i valorar el treball de totes les grans persones darrere de les nostres elaboracions gastronòmiques.

Com ho farem?
Gràcies a la implementació de projectes com Stop Food Waste comptem amb una xarxa de coordinadors ja 

preparats i provats procediments per dur a terme iniciatives globals. Conduiran la setmana apreciació del 

xef per a cada país.
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Durant aquests dies, realitzarem diferents activitats per aconseguir aquest
objectiu global: reconèixer el treball dels nostres xefs i dels equips.

Missatge Accions

• Mostrarem els nostres xefs i els seus equips.

• Aquesta setmana esdevindrà tot un

• celebració en la qual valorem el treball dels 
nostres xefs i els equips.
Donarem visibilitat a les xarxes socials
corporatives.
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• Als nostres xefs i als seus equips: estem
orgullosos dels nostres equips!

• Per als nostres clients i alumnes: visita el
menjador i ajuda'ns a celebrar amb els nostres
xefs tot el seu esforç i dedicació.

•• Per als nostres equips: escriu una nota d'agraïment,
Fes una foto i publica-la a les xarxes socials.
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Algunesidees

Accions

• Cartes del xef: ajudem els comensals a conèixer els seus xefs
presentant-los en cartells, incloure una foto i alguns fets divertits.

•

• Uniformitat: tots els empleats estaran uniformats amb un davantal
negre o blau amb l'eslògan de la campanya i els xefs també faran servir
una gorra francesa amb el logo. Els monitors tindran samarretes seguint
la mateixa imatge que els davantals.

•

• Certificat de reconeixement del xef. Donarem a tots els cuiners
participants un certificat de talent gastronòmic.
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Materials

Coneix aTUCHEF La CELEBRACIO InteraccióSOCIAL

SEPTEMBER15-21
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És una Celebració Global

Play Here
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https://player.vimeo.com/video/279332209?autoplay=1


Volem que participis en la 
nostra setmana de 

reconeixement de xefs


