CSALOGASSA BE A JÁRÓKELŐKET
Egy vonzó és barátságos kültéri vendégtér könnyen odacsábíthatja a potenciális vendégeket. Szerencsére
a kültéri étkező rész átalakítása vagy korszerűsítése nem igényel sok erőfeszítést – csupán némi kreativitást
és tervezést. A következő 7 egyszerű, mégis hatékony design tipp segítségével fokozhatja vendégei kulináris
élményét a kerthelyiségben.

1. BIZTOSÍTSON MEGFELELŐ ÁRNYÉKOLÁST ÉS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELMET
Valamilyen védelem, például kültéri ernyő, feltétlenül ajánlatos egy kerthelyiség esetében, nemcsak a vendégek
kényelme szempontjából, hanem azért is, hogy védelmet nyújtson a tűző napsütés vagy más kedvezőtlen időjárási
körülmény esetén is. Így a vendégek a nap bármely szakában használhatják a kerthelyiséget.

2. HASZNÁLJON DEKORATÍV KÜLTÉRI VILÁGÍTÁST
A legtöbb ember számára nem túl barátságos szabadtéren világítás nélkül enni. A világítás kialakítása nagyban
befolyásolja, hogy a vendégek betérnek-e, és kulcsfontosságú a tervezett hangulat szempontjából is, ráadásul
a vendégek biztonsága érdekében is nélkülözhetetlen. A fényfüzérek, teamécsesek, bambuszfáklyák, kínai
lámpások vagy gyertyák nagyszerű, megfizethető lehetőséget kínálnak a terasz megvilágításához, miközben
dekorációs elemként is kitűnőek. Tervezéskor ügyeljen arra, hogy az asztalok semmiképp se legyenek közvetlenül
megvilágítva, vagy ne kerüljenek sötét sarokba.

3. VIGYEN ÉLETET A KERTHELYISÉGBE ÉLŐ NÖVÉNYEKKEL
Egy növényekkel díszített terasz nagyon kellemessé és hívogatóvá tudja varázsolni a kerthelyiséget. Ezt könnyen
megvalósíthatja cserepes virágokkal vagy kúszónövényekkel. A kis méretű fák kifinomultságot kölcsönöznek
a terasznak. Megfelelő mennyiségű növény, a világítás és a zene javíthatja az egész étterem külső megjelenését.

4. TEREMTSEN JÓ HANGULATOT
A stílusos éttermi teraszbútoron kívül a kisebb dekorációs elemek is feldobhatják a kerthelyiség hangulatát.
És nem is kell, hogy drágák legyenek. Ha az étterem bejáratánál zene szól, azzal is fokozhatja a hangulatot.
A népszerű étteremláncok gyakran alkalmazzák ezt a technikát. A lágy jazz, a klasszikus rock vagy a klasszikus
zene megadja a hely hangulatát.
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5. TEGYE LÁTHATÓVÁ A KÍNÁLATOT MINDENKI SZÁMÁRA
A napi menü vagy a speciális szezonális ajánlat kihelyezése az étterem elé sok vendéget vonzhat, akik egyébként
nem tervezték, hogy betérnek. Ha már a járdán elhelyezi az ajánlatokat fehér vagy fekete táblán vagy állványon,
az nagyban befolyásolhatja a potenciális bevételt.

6. HASZNÁLJON PROFESSZIONÁLIS KÜLTÉRI BÚTOROKAT
A kizárólag otthoni használatra tervezett teraszbútorok vagy éttermi bútorok gazdaságos megoldásnak
tűnhetnek elsőre, hosszú távon azonban nagy költségekkel járhatnak. Egy kültéri étteremben kiváló
minőségű anyagokból készült bútorokra van szükség, amelyek ellenállnak a szélsőséges kültéri viszonyoknak
és a mindennapi használatból eredő erős igénybevételnek. A teraszbútorok még védelem mellett is ki vannak téve
a környezeti elemeknek, ezért győződjön meg róla, hogy a kiválasztott bútor időjárásálló, alacsony karbantartást
igényel és könnyen tisztítható.

7. TERVEZZE MEG AZ ÜLŐHELYEKET
Azt gondolhatja, hogy annál jobb, minél több széket és asztalt helyez el egy adott térben, de a több nem
mindig jobb, és nem feltétlenül hoz nagyobb bevételt. Figyeljen arra, hogy úgy rendezze el az asztalokat,
hogy azok ne zavarják a kiszolgálást. Ügyeljen arra is, hogy a szükséges asztalok és székek számához elegendő
hely álljon rendelkezésre, illetve a felszolgálók és a vendégek is kényelmesen tudjanak mozogni az étterem
kerthelyiségében, és biztonságos távolságot tudjanak tartani egymástól.
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