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Prezentacja GFC Service 



 Firma założona we Wrześniu 2014 r. 
 

 Współpraca z firmą Sports Hospitality od Maja 2011 r. 
 

 Oddziały Firmy: 
 
• GDYNIA 

 
• SZTUTOWO 

 
 Zasięg działalności i zrealizowane  
      projekty 
 

 

Działalność GFC Service 



 
 

Działalność GFC Service 

 WIZJA 

• Być ekspertem spełniającym i przewyższającym 

oczekiwania Klienta             

 NASZE WARTOŚCI 

• Wysoka kultura świadczonych usług 

• Praca zespołowa 

 ZASADY ETYCZNE 

• Wiarygodność 

• Szacunek dla ludzi 

• Jawność 



 
 

Usługi żywieniowe 

 Świadcząc usługi żywieniowe na rzecz naszych Klientów zawsze dopasowujemy się do 

ich profilu, potrzeb, oczekiwań cenowych Konsumentów 

 

 Tworzymy indywidualne rozwiązania żywieniowe.  

 

 Dzięki specjalnie dedykowanym zespołom i sposobie ich organizacji możemy stworzyć 

unikalne rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb. Jedynymi elementami, które 

pozostają niezmienne są wysoka jakość doskonale przygotowanych potraw oraz 

profesjonalny serwis. 

 



 
 

Obszary działalności 

 Restauracje komercyjne  

 Koordynacja  imprez masowych oraz VIP  Uruchomienie restauracji  
pracowniczych 

 Koordynacja obsługi cateringowej  
obiektów sportowych  
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Nasze standardy  

    System Kontroli i Higieny wprowadzony we wszystkich usługach cateringowych 

  Scentralizowany system zakupów 

    Długoterminowi sprawdzeni partnerzy biznesowi 

    Konkurencyjność dostawców weryfikowana okresowo 

    Nasi dostawcy są to wiarygodne firmy o ugruntowanej silnej pozycji rynkowej  

    Wysoki profesjonalizm pracowników 

   Wysoka elastyczność i szybkość w dostosowywaniu się do bieżących potrzeb Klienta 

     Procedury i procesy kontrolne gwarantujące jakość i powtarzalność wszystkich procesów  



           Restauracja i catering 

 Świadcząc usługi żywieniowe na rzecz Klientów w zależności od sektora rynku (biurowce, 

fabryki, zakłady produkcyjne) dopasowujemy się do ich profilu, oczekiwań cenowych, 

systemu pracy i kultury organizacyjnej 

 Tworząc ofertę żywieniową uwzględniamy potrzeby pracowników zarówno biurowych jak i 

produkcyjnych 

 Jesteśmy ekspertem w przygotowaniu i zorganizowaniu zarówno cateringu masowego na 

kilka tysięcy osób jak i ekskluzywnego przyjęcia dla najbardziej wymagających Klientów. 

 Kierujemy się pasją w przygotowaniu naszego jedzenia. To najważniejszy element naszej 

pracy, który można ocenić każdego dnia oraz podczas  każdego z wydarzeń, podczas 

których serwujemy nasze potrawy. 



            Koordynacja cateringów masowych  

 
 

 

• Gdańsk  
• 150 000 obsłużonych kibiców 

• Bydgoszcz 
• 25 000 obsłużonych kibiców 

• Stare Jabłonki 
• 100 000 obsłużonych  
• kibiców 

• 600 000 obsłużonych  
       gości 



            Koordynacja cateringów c.d.  

 
 

 

• Gdańsk, Sopot, Olsztyn 
• Warszawa – dwa sklepy, Ustka,  
• Uroczyste otwarcie nowych  
        sklepów w podanych lokalizacjach 

• Biała Podlaska, 
• Obsługa 19 punktów 

wyborczych podczas 
wyborów w 2014 r. 

• Kraków, 
• Koordynacja bankietu w 

formie kolacji serwowanej 
na 300 osób 



          Gastronomia w obiektach sportowych  

 
 PGE Arena – Gdańsk 

o pojemność 44 000 widzów 
o Przygotowanie do otwarcia obiektu z ramienia firmy  
     Sports Hopitality,  obsługa wszystkich imprez, koncertów,  
     meczów reprezentacji i klubu korzystającego ze stadionu  

 
 Hala widowiskowo sportowa w Koszalinie 

o pojemność 3 000 widzów 
o Przygotowanie do otwarcia obiektu z ramienia firmy  
     Sports Hopitality, obsługa imprez masowych 

  
 Hala widowiskowo sportowa w Szczecinie 

o pojemność 5 000 widzów 
o Przygotowanie do otwarcia obiektu z ramienia firmy  
     Sports Hopitality, obsługa imprez masowych 
 

 
 

 
 



           Zdrowa żywność oraz bogata oferta 

 
 

 

Nasze codzienne menu jest zróżnicowane i dostosowane  

do wymagań naszych Klientów:  

 tradycyjne dania kuchni polskiej 

 sałaty, dania grillowane 

 kuchnie świata 

 Dania zdrowe z wyliczona zawartością KCAL i wartości odżywczych 



                           Zakres usług 

 
 

 

  W ramach naszej oferty proponujemy również: 

•  Śniadania 

•  Przerwy kawowe 

•  Lunch bufety 

•  Lunche serwowane 

• Tworzymy bardzo dobre relacje z naszymi Klientami. To 
dlatego, że działamy jak członkowie jednej drużyny, 
biorąc w pełni odpowiedzialność za to co robimy. To 
znaczy, że można w pełni zaufać naszemu zaangażowaniu 
i doświadczeniu                                                                                                                             

  
• Zawsze zapewniamy przygotowanie oferty zgodnie z 

Państwa życzeniem 
 

• Proponowane przez nas menu jest dostosowywane do 
ilości osób oraz i charakteru wydarzenia 
 

• Dbamy o każdy szczegół, zapewniając nie tylko obsługę 
gastronomiczną i cateringową, ale również planując krok 
po kroku scenariusz każdego wydarzenia i dnia 
codziennego 



 
 

 
Pozostajemy cały czas do Państwa dyspozycji. Mamy nadzieję na przedstawienie 

Państwu  bardziej szczegółowej oferty już po zapoznaniu się dokładnie z Państwa 

oczekiwaniami oraz specyfiką kontraktu.  

Pozdrawiam, 

       Adam Białk 

Tel.    +48 600-999-050                              

Email: adam@gfc-s.pl   
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