
Met trots introduceren wij het nieuwe  
horecaplatform: Het Laatste Tafeltje!

Zelfs de beste restaurants hebben zo nu en dan lege tafels. Via Het Laatste 
Tafeltje kunnen consumenten hier sinds deze week voordelig van profiteren! 
Op het platform wat bereikbaar is via site, app en social media vind je 
diverse last minute aanbiedingen waarvan je als consument alleen op de 
dag zelf kunt genieten. Bijvoorbeeld een stevige korting op een
3-gangenmenu, een bijpassend  wijnarrangement gratis, of  ‘kids for free’.  
Iedere dag weer andere vers en verrassend aanbod! Aan de andere kant 

Vanaf nu 
elke dag, voordelig, last minute tafelen. 

Wees er snel bij!

Het aanbod is altijd beperkt, het 

zijn immers de laatste tafeltjes. 

Op = op!

Aanbieding uitverkocht?  

Laat je e-mail adres achter 

op de aanbiedingspagina en je

bent de volgende keer de 

eerste!

www.hetlaatstetafeltje.nl

Schrijf je nu in voor nieuwsbrief, volg alleen de restaurants die jij wilt, like ons op Facebook en win!

zorgt het platform voor gezellige vulling bij restaurants wanneer 
dat nodig is, en sturing op de dag zelf als er wordt geannuleerd of 
reserveringen uitblijven. Van de keuken en de voorraad wordt zo optimaal
gebruik gemaakt! De publiciteit is daarnaast heel mooi meegenomen.   

Vanaf nu altijd voordelig last minute tafelen. Wat je reden ook is!

Heb je geen zin om te koken vanavond? Wil je eens op een voordelige manier 
kennismaken met wijn & spijs of met een bijzonder gerecht uit een andere 
keuken? Wil je iemand verrassen of ben je de afhaalmaaltijden zat? Welke 
reden je ook hebt, vanaf nu is er elke dag ruime keus in last minute aanbod van  
restaurants bij jou in de buurt! Dus ga je uit eten? Check hetlaatstetafeltje.nl!

Het Laatste Tafeltje is een initiatief van de stad-Groninger aanbiedingensite Dagpas.nl, die in 2011 is gelanceerd en inmiddels in Groningen e.o. dagelijks meer dan 20.000 geïnteresseerden bereikt.

Horeca ondernemer of restaurateur?
Wilt u ook eens gebruik maken van de voordelen van het Laatste tafeltje voor uw bedrijf:

• Last minute. Op de dag zelf in te zetten als er onvoldoende reserveringen zijn, of als er wordt geannuleerd!
• Met eigen inlog vooruit te plannen op basis van reserveringen. Laatste tafeltje helpdesk 7 dagen per week bereikbaar.
• Beschikbaar gesteld aanbod, wat niet verkocht is, is terug te halen als u alsnog reserveringen krijgt.
• Geen lastige administratieve verplichting. Alles wat wordt verkocht, wordt ook uitbetaald.
• Groot bereik via site, app en social media, online media, kranten en radio
• Free publicity als er niets wordt verkocht: no Tables no Pay!
• Acties, aantal tafels, dagen en korting binnen ons aanbod bepaalt u zelf. Alleen wanneer u het nodig heeft!

Bel of mail ons voor een afspraak info@hetlaatstetafeltje.nl of 050-2111686. 

Maak kans op een dinerbon t.w.v €20,-  

f acebook . c o m / h e t l a a t s te ta fe l t j e

Meer dan 50 restaurants in Groningen en omgeving gingen u voor, waaronder: Hemingway’s, Bacchus Bistro, Louis XV, Asia Today, de Opera, Moro, de Biechtstoel, 
Uniek, Landgoed Westerlee, Chi Chi’s,  Schimmelpenninck Huys, Kaap Hoorn, El Txoko, Breakout, Bommen Berend, Suyderoogh, Topoli, Feliz Fine Food, Spices, 
Old Macdonald, Boccaccio, Olympia, Taj Mahal, Hungry Mishka, Galtelli, Cervantes, de Bastille, Twee Provinciën, Smaeck........ dat smaakt naar meer!


