Vážení kolegové,
Český svaz zpracovatelů masa si Vás tímto dopisem dovoluje přizvat k sedmému ročníku soutěže

Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2014.
Jistě s námi budete souhlasit, že vysoký standard služeb a zaměření na kvalitu prodávaného zboží jsou naším
společným zájmem. Velmi si vážíme Vašich profesních aktivit, a tak jsme se rozhodli ocenit ty z Vás, kteří jsou
na své prodejny hrdí a rozhodnou se přihlásit je do celostátní soutěže.
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.cszm.cz.
Do soutěže se můžete přihlásit, pokud provozujete prodejnu nebo prodejní úsek zabývající se prodejem masa
a/ nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli v termínu soutěže. Přihlásit můžete vždy jednu prodejnu za
jeden kraj, maximálně však tři prodejny na území ČR.
V průběhu soutěže navštíví Vaši prodejnu hodnotící odborník, kterého nazýváme Tajný zákazník.
V utajení pak podle stanovených kritérií ohodnotí Vaši prodejnu. Své bodové hodnocení můžete zvýšit
i umístěním reklamních (POS) materiálů, které Vám rádi zcela zdarma zašleme na základě vyplněné přihlášky.
První krajské kolo soutěže proběhne v termínu od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014 a druhé, už celostátní kolo pak
od 1. 8. 2014 do 30. 9. 2014.
Na slavnostním vyhodnocení celostátního kola pak budou oceněni vítězové krajských kol soutěže a prodejna
s nejvyšším bodovým hodnocením bude vyhlášena jako Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2014.
Vyhlášení proběhne 7. 10. 2014 v rámci Školení pracovníků masného průmyslu v Berouně.
V příloze Vám zasíláme závaznou přihlášku, jejímž vyplněním zároveň vyjadřujete souhlas s podmínkami
soutěže. Po obdržení Vámi vyplněné přihlášky Vám zpětně potvrdíme zařazení přihlašované prodejny
do soutěže. Pro zájemce je také k dispozici přihláška v elektronické podobě na www.cszm.cz
Vyplněné přihlášky posílejte prosím nejpozději do 25. 4. 2014 na adresu Český svaz zpracovatelů masa,
Libušská 319, 140 00 Praha 4 nebo elektronicky na adresu sekretariat@cszm.cz.
Hodně úspěchů ve Vaší práci Vám přeje
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