Informacja prasowa, 12 listopada 2013 r.

Ogólnopolska Konferencja Właścicieli i Menedżerów Hoteli pod Patronatem Złotego Standardu już
20 listopada w Warszawie

Jak skutecznie zarządzać hotelem w 2014 roku?
Do listopadowego kalendarium imprez hotelarskich dołączyła Ogólnopolska Konferencja Właścicieli
i Menedżerów Hoteli. Pierwsza edycja konferencji odbędzie się już 20 listopada w hotelu Sound
Garden w Warszawie. Organizatorem jest Forum Press Sp. z o.o., wydawca nowego magazynu
branżowego „BiznesHotel”, a patronat nad nią objął Złoty Standard w obsłudze Gości – Hotele i
Obiekty Hotelarskie, program na rzecz podnoszenia jakości usług w branży hotelarskiej.
Czym organizatorzy wydarzenia chcą je wyróżnić spośród już funkcjonujących imprez hotelarskich?
Przede wszystkim nowoczesnym, praktycznym podejściem.
- Chcemy dostarczyć menedżerom obiektów hotelarskich skuteczne narzędzia w zarządzaniu
zorientowanym na sukces, sprawdzone metody podnoszenia obłożenia w hotelach i prowadzenia
rentownego biznesu konferencyjnego - mówi Maciej Podgórski, menadżer projektu. - Na przykładach
udanych inwestycji hotelowych z lat 2010-2013 i dobrych praktyk w zarządzaniu chcemy pokazać,
jakie decyzje należy podjąć, aby stworzyć w hotelu uniwersalne miejsce, które przyciągnie zarówno
klienta indywidualnego, jak i biznesowego, w jaki sposób maksymalizować frekwencję w hotelu po jak
najwyższej cenie i jak zapobiegać nadużyciom ze strony personelu i gości.
Program konferencji powstał w oparciu o badanie potrzeb w 300 wybranych obiektach hotelarskich, a
także doświadczenia ponad 260 audytów obsługi klienta w obiektach hotelarskich przeprowadzonych
w ciągu ostatnich ponad 2 lat w ramach programu Złoty Standard.
- Działalność hotelowa to nie tylko wskaźniki ekonomiczne, przychody i koszty – podkreśla Regina
Berdy, dyrektor programu Złoty Standard w obsłudze Gości – Hotele i Obiekty Hotelarskie, patrona
konferencji. - Chcemy pokazać, w jaki sposób wysokie standardy obsługi Gości przekładają się na
wzrost przychodów hotelu.
W programie konferencji znalazło się 7 bloków tematycznych obejmujących tematykę inwestowania,
zarządzania, sprzedaży i marketingu hotelowego oraz hotelowej restauracji . Do ich poprowadzenia
zaproszeni zostali m.in.: Alex Kloszewski, dyrektor Działu Inwestycji Hotelowo-Rekreacyjnych oraz
partner w firmie Colliers International Poland; Natalia Białobrzeska - trenerka biznesu i menedżerka,
współpracująca z The Training Associates w Massachussets w USA w zakresie webinarów dla branży
hotelarskiej; Anna Malec-Wąs, wybitny architekt o międzynarodowym doświadczeniu przy realizacji
projektów architektonicznych, urbanistycznych, aranżacji wnętrz, SPA & Wellness i krajobrazu;
Krzysztof Stęplowski, specjalista marketingu internetowego w hotelarstwie oraz Piotr Tabor,
dyrektor zarządzający Grupy Hotelowo-Turystycznej SANTUR, Centrum Konferencyjno-Bankietowego
Dwór Dwikozy ***, ekspert w dziedzinie zarządzania hotelami i sieciami hotelowymi, trener Akademii
Złotego Standardu, pasjonat nowoczesnych technologiami w biznesie turystycznym i zarządzania
poprzez motywowanie i rozwój pracowników. Spotkanie podsumuje otwarty panel dyskusyjny.
Konferencja będzie również okazją do wręczenia certyfikatów Złoty Standard obiektom hotelarskim
wyróżnionym za najwyższe standardy obsługi Gości w III kwartale 2013 r. Podczas niej odbędzie się
także premiera nowego magazynu branżowego „BiznesHotel” dedykowanego menedżerom
hotelarstwa.

Więcej informacji na stronach:
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***
Informacja o Forum Press Sp. z o.o.
Spółka-córka niemieckiej grupy wydawniczej Forum Media Group, na rynku szkoleniowowydawniczym od ponad 12 lat. Co roku organizuje kilkanaście prestiżowych kongresów i konferencji
oraz około dwieście szkoleń i warsztatów. Wszystkim tym wydarzeniom patronuj ą najbardziej
renomowane branżowe czasopisma w Polsce, wydawane przez Forum Press.
Informacja o Programie Złoty Standard w obsłudze Gości – Hotele i Obiekty Hotelarskie
Złoty Standard w Obsłudze Gości – Hotele i Obiekty Hotelarskie to ogólnopolski program na rzecz
podnoszenia jakości obsługi klienta w branży hotelarskiej. Swoją misję realizuje poprzez szczegółowe
audyty obsługi gości w obiektach hotelarskich oraz doradztwo, szkolenia i promocję hoteli, które
uzyskały najwyższą ocenę w badaniu audytowym.
Obiekty uhonorowane Certyfikatem i Godłem Złoty Standard realizują w praktyce postulat: Gość jest
najważniejszy. Zapewniają nie tylko wysoki komfort pobytu, ale także przyjazny, serdeczny klimat. To
hotele biznesowe, wypoczynkowe, pałace i dwory, hotele butikowe, obiekty konferencyjnoszkoleniowe, które szczególnie dbają o swoich Gości i, jak pokazują statystyki, skutecznie zachęcają ich
do powrotu.
Informacja o magazynie „BiznesHotel”
Pierwsze na rynku w pełni narzędziowe czasopismo dla menedżerów hoteli, oparte na wieloletnim
doświadczeniu niemieckiego czasopisma „Hotelbau”, które skupia branżę hotelową w Niemczech,
prezentując międzynarodowe trendy i doświadczenie hotelarzy z całego świata. Na łamach znajdą się
studia przypadków, analizy najciekawszych obiektów hotelowych w Polsce, praktyczne rozwiązania
aktualnych problemów menedżerów polskich obiektów hotelarskich. W każdym wydaniu
„BiznesHotel” pojawią się również najciekawsze artykuły z „Hotelbau”, opatrzone komentarzami
praktyków i ekspertów z Polski.
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