CATERING

Ramazan ayına
özel hizmet

Resport Catering Exclusive olarak
baştan ayağa yenilenirken hem
göze, hem de damaklara hitap etmeyi
sürdürdüklerini söyleyen Erhan Bideci,
“Ramazan ayının yaz sezonuna
gelmesi ile büyük kapasiteli ve VİP
özel iftar paketlerimizi hazırladık” dedi.
Resport Catering Exclusive Ziyafet
Müdürü Erhan Bideci, faaliyetleri ve
ramazan özel hizmetleriyle ilgili bilgiler
paylaştı.
20 yıldır toplu yemek üretimi sektöründe
yüksek kalite, makul fiyat ve güvene
dayalı hizmet anlayışıyla takdir ve beğeni
kazanan, güçlü referanslarıyla her
geçen gün büyüyen Resport Catering,
2011’den itibaren Resport Exclusive Ziyafet Organizasyonları hizmeti ile çözüm
ortaklığına yeni bir boyut daha ekledi. 3
yıldır özel yemek hizmetlerini, çeşitli alanlarda outside kurulum ve organizasyonlarıyla bütünleştirerek pazarda kendi yerini
alırken, 2015 yılında yeni konsepti ile bu
hizmetlere farklı bir bakış açısı kazandırdı.
Resport Catering, baştan ayağa yenilenirken hem göze, hem de damaklara
hitap etmeyi sürdürüyor.
Erhan Bideci; “Çünkü bir daveti ziyafete
çeviren, özel ve güzel kılan iki temel
unsur vardır: Lezzet ve zarafet… Tam bu
noktada sürekli faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz; açık büfe yemek ve kahvaltılar,
prolonge konseptler, holding, dernek
gibi kuruluşların tercihleri doğrultusunda
yüksek kalitede profesyonel piknik organizasyonları, açılış ve toplantı merasimleri
için hazırlanılan coffe break sunumları,
kutlama yemekleri veya kokteylleri,

düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerin
yemekli yemeksiz organizasyonları, yaz
döneminin vazgeçilmezi kır düğünleri, kongre yemekleri ve kokteylleri, VİP
toplantı yemekleri gibi birçok dal ve
alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel
ve uygun bütçeli hizmetlerimizle sürekli
faaliyet gösteriyoruz. Başarımız, kadromuzun uzmanlığı ve ekip ruhumuzun canlı
oluşundan ileri geliyor. Düğün, piknik,
toplantı yemekleri, kokteyller, kongre
yemekleri, açık büfe yemek ve kahvaltı
için ayrı ayrı uzmanlaşmış kadrolarımız ve
bu kadroların sürekli iş başı eğitimleriyle
kadromuza yeni yetenekler ekliyoruz.”
açıklamasına yer verdi.

“TEKNE, YAT İFTARLARI BU SEZONUN
GÖZDELERİNDENDİR”
Özellikle yaz aylarındaki yoğunluklarına
dikkat çeken Erhan Bideci; “Ramazan
ayının yaz dönemine denk gelmesi
davetlere daha uygun ortam hazırladığından öncelikle iftarlar bizi bekler. Serin
ve havadar bir mekan olan tekne, yat
iftarları bu sezonun gözdelerindendir.
Ramazan ayı öncesi ve sonrasında
düğünler hız kazanır. Bu sezonda kır
düğünlerine yönelerek açık hava konseptimize düğünlerimizi uyarlayacağız.
Kısacası bu sezon açık hava sezonudur.
Bunları kapsayan organizasyonlarımız ise

Erhan Bideci

piknik, düğün ve iftarlarımızdır. Ramazan
ayının yaz sezonuna gelmesi ile büyük
kapasiteli ve VİP özel iftar paketlerimizi
hazırladık. Bu yıl ki Ramazan ayının da
çok yoğun ve sıcak geçeceği şimdiden
görünmekte. İstenilen mekanda kişi sayısı
gözetmeksizin belediye, dernek, sosyal
kuruluşlar, şirketler veya şahsi davetlere istenilen iftar paket hizmetlerimizle
çözüm ortağı oluyoruz. Diğer yandan
sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla
tercih edilişimiz ile kimi zaman; özellikle
kış sezonunda Eyüp Sultan Camii’nde
sabah namazı sonrası çorba dağıtırken,
Sultan Ahmet Camii’nde tarihi isimler için
düzenlenen mevlit kapsamında pilav
verirken, şehit ailelerine özel düzenlenen
toplantılar sonrası yemek verirken ve her
türlü vakıf hizmetlerinin kapsamında ve
dahi birçok sosyal alanda olmaktan
gurur duyuyoruz.”
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