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Vážení přátelé – majitelé prodejen zdravých výživ, vegetariánských či vegetariánům přátelských restaurací a jídelen. Přibližně od roku 2000 o Vás informujeme na internetovém serveru www.vegetarian.cz, který patří mezi nejnavštěvovanější české stránky o zdraví a zdravém životním stylu. Je zde umístněn seznam výše uvedených podniků, který má dvě části: kde najíst a kde nakoupit. Vznikal postupným doplňováním informací seznamu z roku 1999, který byl doplňován postupně našimi čtenáři (vašimi zákazníky). Ti nám zasílají informace o podnicích ve svém okolí, takže je možné, že někteří o svém uvedení v seznamu ani nevíte. Poslední dva roky informace o svém podniku aktualizují také přímo i majitelé. To nás inspirovalo, k vytvoření nového systému, kde by informace aktualizoval právě majitel podniku, přičemž možnost upozornění čtenářem zůstane zachována. Tím bude zajištěna vždy aktuální nabízená informace o vašem podniku v systému pro ostatní, proč pro ostatní? Protože  systém používají nejen vaši zákazníci, kteří chtějí nakoupit či se najíst, ale také výrobci a velkoobchody pro nabídky a hledání nových prodejců svých výrobků. (pozn. v anglické a německé verzi i ze zahraničí ...) 

Koncem roku 2007 počínaje, bude plně zprovozněn nový Informační systém pro oblast zdravé výživy, speciálních potravin (diet) a vegetariánské stravy. Tato aktivita je první částí projektu jehož cílem je v první řadě zpřístupnit a  usnadnit vyhledání informace o výrobcích zdravé výživy, speciálních potravin (diet) a vegetariánské stravy. V budoucnu pak realizace nejrůznějších informačních, vzdělávacích a marketingových aktivit pro provozovatele a  spotřebitele, z této oblasti. Které mají společný cíl: pomoci lidem rychle najít požadované informace a zpřístupnit je co největšímu okruhu spotřebitelů. Vegetariánům pak možnost rychle nalézt nejbližší možnost vhodného podniku pro vegetariánské stravování.

Naším cílem je aby lidé, kteří chtějí udělat něco aktivně pro svého zdraví, nebo si uvědomují všechny hodnoty, které jim přináší zdraví životní styl a hodnoty vegetariánství to prostě měli snadnější. 
 Slogan „Teď už je to snadnější !“ bude použit při všech aktivitách tohoto systému. 



Dále aby co nejvíce lidí, ochutnalo zdravá a chutná vegetariánská jídla (nejlépe jako biopotraviny) a sami tak poznali  rozdíl na svém zdraví,  lepší výkonnosti, chuti a celkové pohodě ... 
Součástí projektu bude i rozsáhlá mediální podpora na internetu, v tiskovinách a rádiích, o podpoře dalších partnerů (včetně státních institucích) jednáme. 

Aktuální  informace s platnými odkazy budou zveřejněny na internetových stránkách                       www.vegetarian.cz , www.vyziva.cz 

CO VÁM NABÍZÍME

Tento projekt Vám nabízí rozšíření možností informovat o svém podniku a to v segmentu skutečných zákazníků. O vašem podniku budou uveřejněny informace na internetu a to nejen na výše uvedených zdrojích, ale věříme, že se na něj pro svou aktuálnost budou odkazovat i další informační zdroje. Systém bude i mimo internetové prostředí, bude jej nabízet i mobilní operátor a s pomocí lokalizace místa volajícího, mu bude nabídnuta nejkratší cesta k vašemu podniku např. formou sms. Vaše prodejna jídelna či restaurace bude označena na vstupu obojstrannou samolepkou, jako orientační symbol příslušnosti vašeho zařazení v sytému. (Poznámka: u restaurací a jídelen vegetariánům přátelských bude podmínkou splnění podmínek, a to ve spolupráci s ……………………………… 
Informace v systému o Vás si můžete aktualizovat přes internet, kdy po vložení vlastního hesla se dostane do administrace svého podniku.
Pokud zatím nemáte přístup k internetu, můžete informace aktualizovat  na speciálním tel. čísle (formou sms či namluvením do hlasové schránky) určeném vždy jen pro aktualizace vašich informací.
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