SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽRK
si Vás dovoľujú pozvať na workshop

AKO MAXIMALIZOVAŤ TRŽBY
Z UBYTOVANIA
Dynamická cenotvorba a viac (nielen priamych) rezervácií
ako nástroje pre lepšie obchodné výsledky
16. november 2017 - štvrtok
9.30 hod. cca do 14.30 hod., prezentácia od 9.00 hod.
miesto: Žilina, Hálkova 31, zasadačka SOPK
Cieľom workshopu je ukázať, že bez dynamickej cenotvorby sa už dnes žiadny hotelier nezaobíde. Povieme
si, ako to urobiť, aby ste mali viac (nielen priamych) rezervácií. Ukážeme si, prečo a ako pracovať
s dynamickou cenou.
Tematické zameranie:
 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Počas workshopu si predstavíme dve ubytovacie zariadenia, ktoré začali uplatňovať dynamickú
cenotvorbu. Každému z nich stačilo pár mesiacov na to, aby sa ich obchodné výsledky zlepšili.
Naviac došlo aj k zvýšeniu počtu priamych rezervácií a zároveň zníženia závislosti na portáloch.
 PREDSTAVÍME VÁM
Jednoduchú tabuľku, ktorá rýchlo a jednoducho ukáže, koľko môžete zarobiť, ak sa zameriate na to,
ako mať viac priamych rezervácií.
 DOZVIETE SA
Aké nástroje používať, aby ste sa pri zmenách ceny na jednotlivých portáloch nezbláznili.
 DISKUSIA, INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE
Odborný garant:
Radka Telyčková, lektorka, špecialistka v oblasti obchodu, marketingu a revenue managementu.
Má skúsenosti s channel managementom, integráciou booking engine do webových stránok,
implementáciou PMS a e-commerce. Viac na: http://pomahamehotelierum.cz

Organizačný garant: SOPK Žilina, už 24 rokov pôsobí v oblasti poradenstva.
KONTAKT:
Branislav Čulák, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
T: 041-7235 101,-102; F: 041-7235 653; E: viator@za.scci.sk
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce:
Základný:

35,- EUR+DPH (42,00 EUR s DPH)/osoba
45,- EUR+DPH (54,00 EUR s DPH)/osoba

Pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy/organizácie - zľava:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce:
Základný:

30,- EUR+DPH (36,- EUR s DPH)/osoba
40,- EUR+DPH (48,- EUR s DPH)/osoba

V cene sú zahrnuté náklady organizátora školenia, lektor, občerstvenie. Pri úhrade účastníckeho poplatku
prevodom daňový doklad – faktúru zašleme poštou. Prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr
5 pracovných dní pred začiatkom seminára. Poplatok Vám bude vrátený v plnej výške. Poplatok bude
možné uhradiť tiež na mieste v hotovosti v deň konania seminára.
Registrácia Vašej účasti na seminári bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej prihlášky e-mailom,
faxom. Uzávierka prihlášok je 13.11.2017. Pozor, obmedzený počet miest na seminári! V prípade
väčšieho počtu účastníkov rozhoduje termín obdržania prihlášky. On-line prihlásenie je možné na
http://www.spok.sk/aktivity.php?a=69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA - NÁVRATKA
AKO MAXIMALIZOVAŤ TRŽBY Z UBYTOVANIA, 16. november 2017, SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA
Firma: ................................................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................................

T: ..........................................................................

F: ....................................................................................

Mobil: ..................................................................

E: ....................................................................................

Účastník: (meno a priezvisko, pracovná pozícia)
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. EUR prevodom na účet
SOPK v Tatra banke, a. s., č. ú. SK 14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX, VS:161117. Poplatok
bude možné uhradiť tiež na mieste v hotovosti v deň konania seminára.
Dátum: ................................................

