
PARTNERSKÝ PROGRAM



Kniha ZERO TOLERANCE nadväzuje na knižný debut 
ZDRAVO A KREATÍVNE, ktorý zožal úspech medzi širokou verejnosťou, 
no hlavne u pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

Tento nový titul bude zameraný na potravinové intolerancie a recepty budú
zostavované doslova z prvej ruky, teda od samotného autora, ktorý trpí nie len 

Ulceróznou kolitídou, ale taktiež intoleranciou na laktózu a celiakiou.

Na tvorbe knihy sa bude podieľať tím odborníkov z oblasti 
medicíny a gastronómie.

Nebude to len ďalšia kuchárka, bude to neobyčajná kniha plná
kreatívnych nápadov ako si zostaviť jedálníček 

pri potravinových intoleranciách. 

  

Budem sa tešiť na nové partnerstvo 
a spoluprácu s Vami.

Martin Queue





V roku 1999 som úspešne ukončil štúdium gastronómie v Košiciach. Od toho 
času pôsobím profesionálne vo svete fotografie, dizajnu a marketingu, pričom sa 
špecializujem na segment gastronómia a hotelierstvo. Pomohol som vybudovať  
od základov niekoľko úspešných značiek, prevádzok, od kaviarní až po rezorty. 

Aktívne sa venujem šíreniu dobrého mena Slovenskej gastronómie. Úzko  
spolupracujem s kuchárskou elitou, ktorej pomáham s propagáciou a rastom.

V roku 2018 som vydal moju prvú kuchársku knihu Zdravo a kreatívne, ktorá 
pomáha pacientom s ochorením IBD. Kniha ZERO TOLERANCE,

bude venovaná potravinovým intoleranciám.

Pôsobím aj ako porotca na medzinárodných súťažiach a som členom  
Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, ako aj svätovej asociácie WACS.   

Som marketing a event manažérom prezidenta Slovenského zväzu kuchárov  
a cukrárov, šéfkuchára Vojta Artza. 



KLUB TØLERANTNÝCH

VOJTO ARTZ

KAROL SKLENÁRLUKÁŠ GUZMAN

JURAJ HRUŠKA

MARTIN QUEUE MARTIN PETRÍK

OSKAR KLANERT

MAREK KARAKA DANIEL HAMRÁK

PETER KRIŠTOF FILIP NAVRÁTIL

ANDREJ RÓTH TOMÁŠ KOHÚT

DÁVID MJARTAN

KLUB TØLERANTNÝCH pozostáva z odborníkov v oblasti gastronómie, medicíny či 
reálnych pacientov. Svojou osobnou angažovanosťou pomáhame priblížiť alternatívy 

modernej gastronómie a medicíny v problematike potravinových intolerancií.

VERONIKA QUEUE



UKÁŽKY RECEPTOV



UKÁŽKY RECEPTOV



UKÁŽKY RECEPTOV



grafické spracovanie inzercie / 2 strany
tlač kníh s vašou reklamou

uverejnenie loga na rollupoch
uverejnenie loga na webstránke

vyšitie loga na formálnom rondone
15ks výtlačkov knihy

použitie surovín food partnera v receptoch

FOOD PARTNER

CENA ZAHŔŇA

1 500€ + 500€ potraviny

CENNÍK INZERCIE FOOD PARTNER

1,50€ / dvojstrana
pri náklade 1000ks

22x44cm

22
x2

2c
m



grafické spracovanie inzercie / 2 strany
tlač kníh s vašou reklamou

uverejnenie loga na rollupoch
uverejnenie loga na webstránke

vyšitie loga na formálnom rondone
20ks výtlačkov knihy

REKLAMNÝ
PARTNER

CENA ZAHŔŇA

2 000€

CENNÍK INZERCIE REKLAMNÝ PARTNER

2€ / dvojstrana
pri náklade 1000ks

22x44cm

22x22cm



CENNÍK INZERCIE

GENERÁLNY  
PARTNER

CENA ZAHŔŇA

grafické spracovanie
logo na prednej  a zadnej titulke 

logo generálneho parnera na vnútornej titulke
tlač kníh s vašou reklamou

uverejnenie loga na rollupoch
uverejnenie loga na webstránke

vyšitie loga na formálnom rondone
propagácia na sociálnych sieťach a v médiach

50ks výtlačkov knihy

6 000€

článok
o generálnom partnerovi

grafická
inzercia

strana 1

strana 3 strana 4

strana 2

článok
o generálnom partnerovi

grafická
inzercia

44cm

22
x2

2c
m

22
x2

2c
m

MARTIN QUEUE

TOLERANCE
ZERO



PARTNERI PROJEKTU

01@martinqueue.sk / +421 915 636 616

www.zerotolerance.sk

CHEF'S KNIVES®
VG-10 DAMASCUS STEEL

VojtoArtz


