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odezvou u hostů/
klientů, Zátiší Catering
pravidelně monitoruje
zákaznickou
spokojenost a na
veškeré podněty
okamžitě reaguje.
Vizí společnosti
je zachovat si
stávající renomé
stabilního partnera,
který bude vždy
současně inovativní
a inspirativní.

YES, WE CAN…

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ
PODNIKÁNÍ
Zatiší Group vděčí za úspěch svým
hostům, jejichž podporu považuje za
velké štěstí a chce se o ni dělit. Proto se
společnost zavázala, že každý rok věnuje
až 50 % svých zisků na pomoc ostatním.
dlouhodobě spolupracuje s UNiCEF,
Člověkem v tísni, dobrým andělem, Nadací
ViA, Transparency international a dalšími
neziskovými organizacemi třetího světa,
jako ikirezi (Rwanda), Akshay Patra (indie),
Village Enterprise (Africa) a další.

HODNOTA
ZNAČKY

Kdykoliv využijete jejich služeb, můžete
očekávat dech beroucí zážitek, výborné
jídlo a pečující personál. Zároveň vás
může těšit, že jste přispěli na pomoc
znevýhodněným lidem ve světě.
INOVACE
Zátiší Catering je společností, která zastává
tradiční hodnoty, poskytuje klientům stabilitu
a jistotu. Na druhou stranu si uvědomuje, že
inovace jsou klíčovým prvkem pro úspěšné
fungování, proto neustále přichází s novými
produkty a koncepty. Nyní například
zaměřuje pozornost na svůj nový web,
prostřednictvím kterého se snaží s klienty
lépe komunikovat a včas je informovat
o novinkách. Mezi tyto novinky lze aktuálně
zařadit světelné UV jídlo, tablemapping,
eko-přístup k eventům, zmrzlinovou show
či malování jídlem.
Aby se úsilí společnosti shledalo s pozitivní
HISTORIE
Když na počátku 90. let přišel Sanjiv Suri
do Prahy, byla zdejší oblast gastronomie
a služeb polem zcela neoraným. Rozhodl
se proto tuto situaci změnit. V roce 1991
otevřel svou první restauraci – Vinárnu
V Zátiší a založil společnost Zátiší Group.
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Za 26 let, co firma na našem trhu působí,
se rozrostla do čtyř pražských restaurací,
po celé Evropě působícího Zátiší
Cateringu a inovativní divize Fresh&Tasty.
Po celou tuto dobu zprostředkovává
unikátní zážitky s vytříbenými pokrmy
v doprovodu harmonických vín v krásném
prostředí s vynikající
obsluhou. Vlajková
loď, restaurace
V Zátiší, byla jedním
z prvních fine
diningových podniků
v Praze pravidelně
se umisťujících mezi
Top 10 v Maurerově
průvodci Grand
Restaurant. V restauraci
Bellevue, v samém
srdci metropole, ocení
milovníci gastronomie
nejen kouzelný výhled
na Pražský hrad,
ale také lahůdky
šéfkuchaře Marka
Šády a hostujících

světových šéfkuchařů. Oproti tomu Mlýnec
nabízí v bezprostřední blízkosti Karlova
mostu moderní českou kuchyni a nejmladší
restauraci Žofín Garden na Slovanském
ostrově si oblíbily zejména rodiny s dětmi.
Od roku 2016 se skupina rozrostla o další
provozovnu, Café Rudolfinum, ve které se
propojuje hudba, umění a gastronomie.
Zátiší Catering zajišťoval eventy
renomovaných společností i události
mezinárodního významu, jako summit NATO
(Exkluzivní caterer pro večeře předních
představitelů států NATO v roce 2002),
předsednictví EU (Oficiální caterer
Předsednictví EU 2009) a MMF. Své služby
přitom poskytuje nejen v České republice,
ale vychutnat si její skvělou gastronomii
a prvotřídní servis mohou lidé v celé Evropě.
Zátiší Catering je generálním cateringovým
partnerem Kongresového centra Praha
a exkluzivním catererem v paláci Žofín na
Slovanském ostrově.
Společnost Zátiší Group byla vyhlášena
nejlepším provozovatelem cateringových
a restauračních služeb v České republice
v letech 2005-2015 (Českých 100 Nejlepších).

YES, WE CAN…
Touto myšlenkou
se řídí nejen v Zátiší
Catering, ale v celé
Zátiší Group. Je to přístup, který klientům
nabízí maximální možné vyslyšení jejich přání,
zároveň se mohou spolehnout na vysokou
profesionalitu stabilní společnosti, která
dokáže poskytnout i služby nad rámec
představivosti mnohých z nás. důraz klade
na zákazníka, který je vždy na prvním místě,
aktivitu, týmovost, inovace, starostlivost
a inspiraci. Z prvních písmen těchto hodnot
lze symbolicky složit právě část názvu
společnosti – ZáTiŠí.
Klientem Zátiší Catering může být každý,
kdo poptává kvalitní cateringové služby.
Většinou se jedná o agentury a firmy
organizující rozdílné společenské eventy.
Ať už s organizací těchto akcí mají jakékoliv
starosti, na Zatíší Catering se mohou plně
spolehnout a nemusejí se o nic v tomto
ohledu starat. Balíček, který tvoří know-how
produktu a kvality poskytovaných služeb,
je pro každého jistotou skvělého výsledku.

SANJIV SURI
ZAKlAdATEl ZáTiŠí GROUP

„V době, kdy jsem se narodil, řekl John F.
Kennedy: ‚Někteří z nás mají v životě velké
štěstí, ale čím větší štěstí máme, tím větší
máme zodpovědnost vůči těm, kteří ho
neměli.‘ V životě mi působí radost: To, že
vás mohu obsloužit a stále zvyšovat laťku
kvality služeb, které poskytujeme, a práce
s organizacemi, které se řídí zásadou
přednesenou téměř před 50 lety Johnem
F. Kennedym a které se snaží zlepšovat
životy jiných lidí tohoto světa. Kdykoli
proto navštívíte svou oblíbenou restauraci
ze Zátiší Group, či využijete služeb Zátiší
Cateringu nebo Fresh&Tasty, můžete
očekávat ten nejvyšší standard a zároveň
přispějete na pomoc znevýhodněným
lidem na celém světě.“
ZAJÍMAVOSTI
❍ 389 000 OBSlOUŽENýCh hOSTů
ZA ROK 2016
❍ PřES 2 000… EVENTů ZA ROK 2016
❍ 2012/2013 – CATERER MOTO GP
❍ 2009 – OFiCiálNí CATERER
PřEdSEdNiCTVí EU
❍ 2002 – ExKlUZiVNí CATERER PRO
VEČEřE PřEdNíCh PřEdSTAViTElů
STáTů NATO
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