T H E T R E N D L E T T E R

By
Γιώτα
Παναγιώτου
soposh@notice.gr

«Save one Seat» - Σώστε τα εστιατόρια που αγαπάτε

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού μας στο σπίτι θυμάμαι
το χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ασιατικού εστιατορίου στην
Νέα Υόρκη, το οποίο είχε ξεκινήσει με την οικονομική υποστήριξη των σταθερών πελατών του, να μαγειρεύει για το υγειονομικό προσωπικό των κοντινών νοσοκομείων γεύματα που οι
τελευταίοι είχαν απόλυτη ανάγκη. Αυτή την πρακτική σύντομα
την ακολούθησαν πάρα πολλές επιχειρήσεις αντίστοιχου ενδιαφέροντος. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όσο ο περιορισμός εντός του
σπιτιού συνεχιζόταν έγινε αντιληπτό ότι η φιλοσοφία αυτή της
προ-αγοράς των γευμάτων (που προϋπήρχε ως λογική, αλλά
δεν εφαρμοζόταν σε μεγάλη έκταση) μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά όχι μόνο στην υποστήριξη ιατρών και νοσηλευτών, αλλά και στην επιβίωση των ίδιων των εστιατορίων. Τόσο
στην Αμερική, όσο και στην Ευρώπη πολλές επιχειρήσεις της
εστίασης (ανάμεσά τους και μεγάλα ονόματα) άρχισαν να προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες τη δυνατότητα να προαγοράσουν το γεύμα τους μέσω voucher, με τη δυνατότητα να
το εξαργυρώσουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούσαν όταν τα
εστιατόρια θα άνοιγαν ξανά. Σε αντάλλαγμα, οι αγοραστές κέρδιζαν κι ένα σημαντικό ποσοστό έκπτωσης, αλλά και την αίσθηση
ότι έκαναν κάτι καλό: έσωζαν τα αγαπημένα τους εστιατόρια από
τον αφανισμό.
Αυτή την ιδέα προσπάθησε να τελειοποιήσει η παγκόσμια κοινότητα των Global Shapers, η οποία ξεπήδησε μέσα από το World
Economic Forum, αποτελείται από νέους φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, διοργανώνει δράσεις που έχουν θετικό
κοινωνικό αντίκτυπο τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επί-

πεδο και ξεκίνησε τη δράση της από την Ιταλία που χτυπήθηκε ανελέητα από το πρώτο κύμα του κορωνοϊού. Κάπως έτσι
ξεκίνησε να λειτουργεί η μη κερδοσκοπική πλατφόρμα «Save
one Seat» με στόχο την ενίσχυση της εστίασης, η οποία πλήττεται ιδιαίτερα την εποχή που διανύουμε. Στην Ελλάδα η δράση
υποστηρίχτηκε αρχικά από το Global Shapers Athens Hub και
πλέον στη διαδικασία έχει μπει και το αντίστοιχο hub της Θεσσαλονίκης. Αν κι εσείς θέλετε να στηρίξετε εστιατόρια από κάθε
γωνιά της Ελλάδας έμπρακτα, αγοράζοντας vouchers που θα
εξαργυρώσετε μελλοντικά, μόλις αυτός ο εφιάλτης λήξει, μπείτε
εδώ https://gr.saveoneseat.com/

