
omzet Alles begint met
              Gino VermeulenGino Vermeulen verhoogt duurzaam uw omzet

1. Ik begrijp uw problemen, want ik ken de sector door 
en door.

2. Ik laat uw horecazaak met beperkte investeringen 
beter draaien.

3. Mijn advies begint met een analyse ter plaatse. 
 Als objectieve buitenstaander en horecaconsultant 

schat ik snel in wat er beter kan. 
4. Ik controleer of u de haccp-regels naleeft.

Uitgekiend horecamanagement 
•	 voor	kleine	en	grote	horecazaken.

•	 ook	voor	ondernemingen	in	moeilijkheden.

•	 met	geknipt	advies	op	basis	van	een	snelle	

	 of	een	uitgebreide	scan.

Slimme restaurantmarketing
•	 beperkte	investeringen.

•	 ondersteuning	bij	al	uw	digitale	marketingactiviteiten.

•	 met	een	concreet	actieplan	en	handige	hulpmiddelen.

Op basis van de haccp-regels
•	 gegarandeerde	voedselveiligheid.

•	 via	een	nauwgezet	haccp-plan.

•	 voor	supertevreden	klanten	en	een	bloeiende	zaak.

Concrete hulp 
Bedrijfsfeest,	mystery	visit,	keukenmanagement	ad	interim,

keukeninstallatie,	menukaart,	advies	over	haccp-regels,

doorlichting	keukenbrigade.	

Garantie
•	 professionele	begeleiding

•	 direct	resultaat

•	 toepasbaar	advies

Contact:	Gino	Vermeulen,	0475	49	29	53	
WWW.GINOVERMEULEN.BE

Alles	begint	met	een	objectieve analyse	van	uw	horecazaak.	

En	 dat	 kan	 ik	 beter	 dan	 u.	 Waarom?	 Omdat	 iedereen	

geleidelijk	aan	blind	wordt	voor	zijn	eigen	zaak.	De	zaken	

ziet	 zoals	 hij	 gewoon	 is,	 minder	 open	 staat	 voor	 nieuwe	

dingen	 én	 minder	 kritisch	 voor	 zichzelf.	 Dan	 biedt	 een	

externe	horeca	consultant	een	uitkomst.	Op	basis	van	een	

snelle of uitgebreide scan	geef	ik	geknipt	advies,	ook	over	

de	 haccp-wetgeving.	 Liever	 een	 specifiek	 pakket	 voor	 uw	

restaurant	marketing?	Dat	kan	ook.	
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Hoe verhoogt u uw omzet?

Wat is hét geheim van een 
goed draaiende horecazaak?

Hoe krijgt u tevreden klanten 
die blijven komen?

Wat zet u op het menu?

U valt zonder chef-kok. Wat nu?

Werkt uw keukenbrigade 
zoals het moet?

Een nieuwe horecazaak: 
hoe begint u eraan?

Ú	 hebt	 de	 touwtjes	 in	 handen	 om	 uw	 klanten	

te	 binden,	 en	 uw	 zaak	 te	 doen	 bloeien.	 Maar	

soms	 kunt	 u	 daarbij	 best	 een	 handje	 hulp	

gebruiken.	 Niet	 met	 lap-middelen	 of	 dure	

reclamepraatjes.	Wél	met:

uitgekiend advies over 
horecamanagement en 
-marketing.

GINO VERMEULEN
HAAL	MEER	RENDEMENT	UIT	UW	EIGEN	HORECAZAAK



Bedrijfsfeest
Hoe houdt u uw vaste en losse partners scherp ?
U	 organiseert	 een	 bedrijfsfeest.	 Een	 hele	 onderneming,	 dus	 laat	

u	 zich	 bijstaan	 door	 externe	 partners.	 Heel	 wat	 spelers	 op	 de	

horecamarkt	 bieden	 hun	 diensten	 aan.	 Met	 wie	 gaat	 u	 in	 zee?	

Hebben	uw	partners	aan	alles	gedacht?		Werken	ze	alles	tot	in	detail	

uit?	 Samen	met	u	 zoek	 ik	 de	 juiste	mensen:	 die	uw	vertrouwen	

waard	 zijn.	 Dankzij	 mijn	 uniek,	 uitgebreid	 netwerk,	 opgebouwd	

tijdens	 mijn	 jarenlange	 ervaring	 in	 de	 horecasector,	 selecteer	 ik	

de	beste	mensen	voor	uw	event.	Ik	sluit	alle	risico’s	uit,	en	vermijd	

de	klassieke	valkuilen.	Voor,	tijdens	en	na	het	bedrijfsfeest	sta	ik	u	

met	raad	en	daad	bij.

Mystery visit
Ik zie, ik zie wat u niet ziet …
Vindt	u	het	niet	gemakkelijk	om	nieuwe	klanten	binnen	te	halen?	

Geeft	u	niet	graag	geld	uit	aan	dure	reclame?	Weet	u	niet	hoe	u	

uw	omzet	verhoogt?	Doet	u	te	veel	…	of	te	weinig?	Ziet	u	door	de	

bomen	het	bos	niet	meer?	 Ik	zie	hoe	het	beter	kan.	Tijdens	een	

anoniem	 bezoek	 evalueer	 ik	 de	 ontvangst,	 klantvriendelijkheid,	

productkennis,	 sfeer,	 kwaliteit,	 orde	 en	 hygiëne.	 Resultaat?	 U	

bekijkt	uw	horecazaak	met	andere	ogen:	die	van	de	mystery	guest.

Menukaart
Wat zet u op het menu?
Uw	menukaart	 is	hét	visitekaartje	van	uw	restaurant.	De	samen-

stelling	 ervan	 is	 dus	 heel	 belangrijk.	 Wat	 is	 de	 ideale	 prijs-

kwaliteitverhouding?	 Welke	 topgerechten	 zijn	 winstgevend?	 En	

welke	verlieslatende	schotels	voert	u	beter	af?	Na	meer	dan	twintig	

jaar	ervaring	weet	ik	het.	Via	menu-engineering	krijgt	ook	ú	hierop	

een	duidelijk	zicht.	

Uw omzet verhogen
Speel kort op de bal!
Uw	omzet	verhogen?	Daar	hebt	u	geen	grote	 investeringen	voor	

nodig.	 Integendeel!	 Met	 mijn	 handige	 tools	 komt	 u	 al	 een	 heel	

eind	verder.	Zo	heb	 ik	een	sjabloon	 in	excel	dat	u	een	duidelijk	

beeld	geeft	over	uw	dagelijkse	werking.	Nu	moet	u	vaak	op	een	

rapport	van	de	boekhouder	wachten	om	inzicht	te	krijgen	op	uw	

omzet,	personeels-	en	foodkosten.	Maar	door	elke	dag	de	sheet	in	

te	vullen,	kunt	u	veel	korter	op	de	bal	spelen.	En	het	duurt	amper	

tien	minuutjes!

Onderneming in moeilijkheden
Onderneem nú actie!
Uw	kmo	 in	goede	banen	 leiden,	 is	 niet	 altijd	 even	gemakkelijk.	

Verzeilt	 u	 in	 moeilijk	 vaarwater?	 Dan	 is	 snel	 handelen	 dé	

boodschap.	 Laat	 u	 daarvoor	 bijstaan	 door	 een	 ervaren	 specialist	

zoals	 ik.	 Ik	werk	objectief,	onafhankelijk	én	 in	alle	discretie	aan	

een	gepaste	oplossing.	Zo	keert	 in	geen	tijd	de	rust	 terug	 in	uw	

bedrijf,	zowel	op	financieel,	juridisch	als	commercieel	vlak.

Haccp-advies
Hoe ziet uw haccp-plan eruit?
Ook	u	krijgt	bezoek	van	het	FAVV,	het	Federaal	Agentschap	voor	de	

Veiligheid	van	de	Voedselketen.	Uw	haccp-plan	toont	aan	dat	u	op	

geijkte	momenten	de	voedselveiligheid	in	uw	keuken	controleert.	

Preventief	 werken	 is	 de	 boodschap!	 Ik	 help	 uw	 chef-kok	 graag	

een	handje.	Bijvoorbeeld	met	de	nauwkeurige	opvolging	van	het	

schoonmaakrooster.	 Want	 een	 negatieve	 beoordeling	 van	 het	

FAVV	is	geen	goede	zaak.	U	verliest	veel	geld	aan	hoogoplopende	

boetes.	En	in	het	slechtste	geval	moet	u	uw	zaak	zelfs	sluiten!

GINO VERMEULEN
HAAL	MEER	RENDEMENT	UIT	UW	EIGEN	HORECAZAAK < Uw dagelijkse controle.


