
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

Restauracja Fum Agnieszka Kurowska-
Kobus 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

Agnieszka Kurowska-Kobus 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

Kom. 501 345 033, a.t.kurowska@wp.pl, 
www.hotel-warka.oit.pl , 
https://www.facebook.com/pages/Restauracj
a-FUM/448544425214364?ref=hl  

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Misją Restauracji Fum jest świadczenie najwyższej jakości usług gastronomicznych z 
wykorzystaniem naturalnych produktów w relatywnie niskich cenach.  
Zasadniczym celem naszej firmy jest uzyskanie możliwie największych korzyści 
finansowych w postaci wypracowanego zysku poprzez podejmowanie następujących 
działań:  
 > systematyczne i permanentne pozyskiwanie nowych klientów (lokalnych oraz 
przyjezdnych); 
 > zaspokajanie aktualnych potrzeb konsumpcyjnych klientów (zmiany sezonowe karty 
menu, wprowadzanie nowych trendów do menu);  

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

Restauracja Fum – istnieje od 2009 r., receptury oraz gramatury potraw są naszą tradycją, 
którą skrupulatnie przestrzegamy dla smaku podniebienia i rozkoszy każdego klienta. Nasza 
Restauracja czerpie z najlepszych tradycji kuchni polskiej. Nasze dania oparte są o 
naturalne i lokalne produkty. Specjalizujemy się w swojskiej kuchni i posiadamy własne 
wypieki oraz przetwory. Niepowtarzalny klimat oraz wyjątkowość miejsca wynika z dużej 
autentyczności wnętrz i ich wyposażenia. Wystrój restauracji nawiązuje do historii miasta 
Warka (zdjęcia miasta z 1954r) przez co chcemy zachęcić do zapoznania się z walorami 
turystycznymi jakie oferuje nasza miejscowość.  
Czym się zajmuję? 
1) szeroko pojętymi usługami gastronomicznymi w tym : 
a) usługi restauracyjne - restauracja czynna 7 dni w tyg. od 7.00 do min 22.00 
b) imprezy firmowe (połączenie usług gastronomicznych z usługami towarzyszącymi oraz 
aktywnością fizyczną / krajoznawczą) 
c) spotkania biznesowe (lunch, tea cake, kolacje firmowe) 
d) konferencje, szkolenia 
e) imprezy plenerowe 
f) wesela oraz inne imprezy okolicznościowe  ( są to wyjątkowe momenty w naszym życiu. Z 
tego powodu podchodzimy do każdego przyjęcia indywidualnie. Posiadamy bogatą ofertę menu, 
którą specjalnie dostosowujemy do oczekiwań oraz potrzeb naszego Klienta. Z przyjemnością 
pomagamy dobrać odpowiednie dania, dekorację oraz każdy szczegół związany z organizacją 
przyjęcia weselnego – Przyjęcia organizowane są na salach w Centrum Gastronomiczno-
hotelarskim ) 
2) Bezpłatnym doradztwem przy organizacji przyjęć weselnych (co , gdzie , kiedy za ile itp.) 
3) Usługi hotelarskie – Centrum Gastronomiczno-hotelarskie  
4) Organizacja spływów kajakowych 

mailto:a.t.kurowska@wp.pl
http://www.hotel-warka.oit.pl/
https://www.facebook.com/pages/Restauracja-FUM/448544425214364?ref=hl
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MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

Możemy zaoferować: 
o Sale do organizacji eventów , konferencji 
o wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji imprez 
o wiedzę i umiejętności z zakresu usług turystycznych 
o wiedzę z zakresu ZZL oraz HCCP 
o ręce chętne do współpracy (posiadam uprawnienia do opieki nad grupami 
dziecięcymi i młodzieżowymi, uprawnienia pedagogiczne, umiejętności manualne  

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

Plany: 
> Targi ślubne (jesień/zima 2013r) 
> Urodziny Restauracji Fum (listopad 2013r) 
> Impreza Sylwestrowa 
> stworzenie usług kompleksowych (pakietów wycieczek komplementarnych)  

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

Potrzebuję pomocy: 
> w tworzeniu pakietów wycieczek oraz ich promocji 
> Promocji firmy np. na  facebooku , identyfikacja marki, promocja jakościowa 
> w zbudowaniu zaufania do firmy  

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Do tej pory: 
> plakaty reklamowe, ulotki (w zeszłym roku) 
> stworzyliśmy profil na  facebooku 
> reklama banerowa przy restauracji oraz baner przy drodze 50m od lokalu  
> Reklama na sklepie Spozywczym u Kurowskich :) 
> Uczestniczenie w charytatywnych eventach (agappy, wigilie itp.) 
>wspólna strona www z częścią hotelową www.hotel-warka.oit.pl 
 
Planujemy  
> zorganizować targi ślubne połączone z promocją firmy (rabaty dla Młodych Par, 
degustacja potraw itp.) 
> stworzyć folder reklamowy całej firmy połączony z promocją regionu (Centrum 
Gastronomiczno-hotelarskie + Restauracja FUM oraz walory turystyczne miasta )   
 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

 

 


