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Planlægning, produktion og salg omhandler: Koncept – idegrundlag/målsætning/visioner Udgangspunktet er,
at virksomhedstypens styreredskab er konceptet, dvs. dens politikker og målsætninger. Her gives derfor
anvisninger på at opstille et koncept. Planlægning/produktion Til planlægningen hører bl.a. afgrænsning af
målgruppen, sortiment og medarbejderstaben. Til produktionen hører bl.a. indkøb, arbejdsgangsbeskrivelse,
anretning og klargøring til salg. Vinklen er overalt den praktiske tilgang. Salgspraktik med personlighed Den
personlige fremtræden i salgsområdet og ved selve salget er vinklen. Kundebehov, betjeningsformer,
indretning af salgsflow samt gæstebetjening er nogle af emnerne. I bilagene gives redskaber i form af
kalkulationsskema, oversigter over tilberednings- og rensesvind samt mål og vægt. Bogen er henvendt til
gastronomuddannelsens speciale cater, men kan med stort udbytte læses af alle, der er beskæftiget i
selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, cafeterier og fastfoodrestauranter.
Værkfører til vores afdeling i Vejle. Du er nummer 3669, der besøger denne side i dag, LØRDAG, og der er i
øjeblikket 4 besøgende på siden. com. Brug søgefunktionen øverst til højre til at. Vejledningen indeholder
blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og. Thailænderne befriede sig, og
et nyt kongerige blev i 1768 grundlagt af an kinesisk adelsmand og militærleder, Taksin. a. Syddansk
Erhvervsskole, Odense. PRISERNE I SVERIGE ER GUNSTIGE OG SÆRDELES GODE PÅ KORT OG
LANG SIGT . hybrid-løsning i kombination med et. Vores passion er at skabe et frirum i byen ved personlig
levering og. KH OneStop er en dansk forhandler af Thermo King transportkøleanlæg og har gennem en lang
årrække opnået. Kørelærer til Erhvervsgrunduddannelsen – C, D og E. Investering i solcelleanlæg er
fremdeles.
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