Como ser um Excelente Anfitrião Eat at a Local’s

Guia de Padrões de Qualidade
O contacto directo com a cultura local e com os locais é
algo que os turistas hoje em dia estão a valorizar bastante.
Paixão, dedicação e entrega total ao evento são fundamentais
para o sucesso da experiência e máxima satisfação dos seus
convidados.
O Eat at a Local’s preparou-lhe algumas dicas que o vão
ajudar a potenciar a sua performance como Anfitrião. Não se
esqueça da importância de incentivar os seus convidados a fazer
uma avaliação acerca da experiência. Excelentes comentários
vão-lhe trazer mais convidados. E assim, você terá uma melhor
noção do seu desempenho, e avaliar se haverá algo a melhorar.
Não se esqueça do seu objectivo principal: que os seus
convidados saiam de sua casa satisfeitos!
Acreditamos que nem sempre é fácil receber críticas, mas
acredite que é possível melhorar alguns aspectos se estiver
disposto a ouvir o que os seus convidados têm para lhe dizer.
Aproveite estas oportunidades pensando sempre em melhorar o
desempenho dos seus futuros eventos.
Eis os ingredientes que consideramos imprescindíveis para
uma receita de excelência como Anfitrião Eat at a Local’s:
Paixão e Conhecimento: Espera-se que você, Anfitrião, tenha
uma aptidão natural para receber convidados de diversas
culturas em sua casa num ambiente familiar e autêntico. Que
seja apaixonado pela gastronomia portuguesa e sua confecção,

bem como o gosto em partilhar com os seus convidados o seu
conhecimento sobre a cultura portuguesa.
Comunicação: Seja atencioso para com os seus convidados.
Preocupe-se em responder de forma clara a todas as suas
questões.
Amizade: Crie ambientes inclusivos e intimistas de modo a que
todos os seus convidados sintam uma ligação pessoal entre
todas as pessoas presentes no evento.
Entretenimento: Ofereça a oportunidade de os seus convidados
participarem na confecção da refeição, e certifique-se ainda que
estes levam consigo um pouco da nossa cultura para casa e que
partilhem com familiares e amigos.
Compromisso: É de sua responsabilidade cumprir com todos os
detalhes do anúncio, bem como com a realização do evento, para
que os convidados não fiquem desapontados. Recomendamos
ainda que mantenha a disponibilidade sempre actualizada para
evitar cancelamentos.
Respeito: Garanta que os seus convidados se sintam acolhidos e
bem-recebidos no grupo. Esteja aberto à possibilidade de
receber convidados de diversas culturas em sua casa.
Satisfação: Por fim, certifique-se que os seus convidados saiam
de casa satisfeitos. É importante que você defina um preço
equilibrado para a qualidade, exclusividade e tempo que
despende com os seus convidados.

