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INFORMACJE O FIRMIE

REST CONSULTING
Łukasz Szołtys
Firma Rest Consulting działa nieprzerwanie na rynku HoReCa od 2010 roku i służy doradztwem
strategicznym w następujących obszarach :
1. Restrukturyzacja oraz Pre-opening hoteli oraz restauracji
2. Organizacja Szkoleń dla pracowników w sektorze HoReCa
3. Tworzenie strategii rozwoju firmy ( Biznes Plan ) oraz projekcje finansowe
4. Analizy rynkowe oraz badanie konkurencji
5. Kompleksowe zarządzanie hotelem lub restauracją

Firma Rest Consulting jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) pod numerem
2.24/00109/2021.
Właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy jest Łukasz Szołtys.
Łukasz Szołtys jest przedsiębiorcą, trenerem i konsultantem.
Absolwent studiów z zakresu zarządzania hotelami

oraz programu

MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalista z
zakresu zarządzania, restrukturyzacji oraz otwarć przedsiębiorstw z
sektora ( hotele i restauracje ). Posiada bogate doświadczenie w
branży hotelarskiej. Był Dyrektorem Centrum Green Hill*** Business
& SPA w Wiśle, Hotelu SPA & Wellness Hotel Diament**** w Ustroniu
oraz Hotelu Mercure Patria*** w Wiśle. Związany z hotelem Arłamów
**** gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie działem sprzedaży na
terenie woj. Śląskiego,

dyrektor bazy noclegowej największego

uzdrowiska w Polsce ( Uzdrowisko Ustroń S.A. ) gdzie był
odpowiedzialny za zarządzanie zespołem ponad 300 pracowników,
Dyrektor Hotelu Wilga **** w Ustroniu, W latach 2015 – 2017 V-ce
Prezes Wiślańskiej Organizacja Turystycznej.
Doradca zarządu oraz Dyrektor sprzedaży i marketingu nowo
powstałych hoteli m.in.: Hotel Radisson Blu Sopot **** oraz Hotel
Malbork by DeSilva ****.
Odpowiadał za wdrażanie i stały nadzór nad procesami
dotyczącymi optymalizacji funkcjonowania hoteli.
Właściciel firmy szkoleniowo – eventowej specjalizującej się w
zarządzaniu nieruchomościami hotelowymi.

Od ponad 8 lat trener

sztuki hotelarskiej, gastronomicznej oraz sprzedaży w sektorze
HoReCa.
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DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ
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:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wprowadzenia do szkoleń
organizowanych przez Firmę Rest Consulting.
Link do YouTube;
https://www.youtube.com/watch?v=prfpNGa_VRc
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SZKOLENIE „EVENT MANAGER”

Jeżeli jesteś odpowiedzialny za kompleksową organizację eventów i chcesz :
- dowiedzieć się, które nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki eventowej warto wykorzystać, aby
zachwycić uczestników i sprawić, że długo nie zapomną o wydarzeniu,
- poznać nowe aplikacje i systemy rejestracji uczestników, które rzeczywiście wpływają na lepsze
zarządzanie eventem,
- otrzymać narzędzia pomocne w pracy event managera, dzięki którym m.in. szybko prześledzisz koszty
i poprawisz rentowność wydarzenia,
- podpatrzeć drobne detale, dzięki którym uczestnicy nie tylko wracają, ale także wystawiają pochlebne
komentarze i polecają nasze wydarzenia innym,

PROGRAM SZKOLENIA :



Jak zaprojektować nowoczesny event w oparciu o najnowsze techniki w zakresie designu
sceny, oświetlenia, multimediów?



Jakich aplikacji eventowych warto użyć do skuteczniejszego zarządzania eventem w zależności
od charakteru i liczby uczestników?



Jakie systemy rejestracji uczestników warto rozważyć biorąc pod uwagę rozmiar imprezy?



Jak właściwie dobrać atrakcje do charakteru eventu, aby zapewnić jego unikalność i
rozpoznawalność?



Rozszerzona rzeczywistość i systemy interaktywne – jak wybrać nowoczesne rozwiązania z
uwzględnieniem budżetu, celu spotkania i profilu gości, aby zrobiły wrażenie, a nie przytłoczyły?



Inscenizacje, eventy stylizowane, opieka animatora – jak stworzyć oryginalne i wysmakowane
wydarzenie i gdzie szukać pomysłów, aby odpowiedzieć na potrzeby gości biznesowych i
indywidualnych w różnym wieku?



Śledzenie zachodnich trendów w organizacji imprez – skąd czerpać inspiracje, które sprawdzają
się w realiach budżetowych małych i średnich eventów oraz jak je adaptować do polskich
warunków?
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Elementy sezonowe w wyróżnieniu wydarzeń zarówno o charakterze prywatnym, jak i
biznesowym.



Jak w sposób zorganizowany poszukiwać partnerów wydarzenia, dzięki którym obniżysz koszty
organizacji, a jednocześnie uświetnisz event?



Jak budować otoczkę promocyjną wokół eventu stopniując napięcie? – niedrogie pomysły z
wykorzystaniem Facebooka, marketingu szeptanego oraz innych niestandardowych narzędzi
marketingu lokalnego.



Jak badać potrzeby klienta, aby na ich podstawie stworzyć dobrze skrojony projekt eventu?



Jak

stworzyć

kompletny

projekt

wydarzenia

o

charakterze

biznesowym,

a

jak

okolicznościowego?


Jak zarządzać zespołem przygotowującym wydarzenie? – podział odpowiedzialności, checklisty
terminowe i inne autorskie narzędzia, dzięki którym stan przygotowania wydarzeń jest pod
kontrolą.



Planowanie poszczególnych elementów eventu, aby mieć pełną kontrolę nad postępem
realizacji i pewność, że o niczym nie zapomniałeś – „wzorcowy” harmonogram planistyczny
eventu.

Dzięki udziałowi w warsztatach:


Poznasz najnowsze techniki eventowe w zakresie m.in. designu sceny, oświetlenia,
multimediów czy systemów i aplikacji do obsługi eventu, które warto wprowadzić podczas
swoich wydarzeń,



Przygotujesz kompletne scenariusze dla wydarzeń biznesowych i okolicznościowych, które
uwzględnią wszystkie niezbędne elementy oraz instrukcje postępowania w sytuacjach
nieprzewidzianych,



Podpatrzysz drobne detale, które wpływają na profesjonalizm oraz unikalny charakter
wydarzenia i sprawią, że organizowany event stanie się rozpoznawalny,

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 16 godzinny program szkolenia ( 2 DNI )
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia
Koszt Szkolenia – 1 299,00 zł netto * / osoba
*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 3 osoby.
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„PROFESJONALNA SPRZEDAŻ W HOTELU”
( DZIAŁ M.I.C.E )

Celem

szkolenia

jest

nabycie

umiejętności

prowadzenia

profesjonalnej

sprzedaży

i

pozyskiwania lojalnych klientów. Szkolenie daje praktyczne narzędzia, inspirujące rozwiązania
marketingowo - sprzedażowe zwiększające obroty, prawdziwe realia rynku hotelowego.

PROGRAM SZKOLENIA :


Co musisz wiedzieć o swoim hotelu, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał jego lokalizacji,
otoczenia i specyfiki obiektu, celem stworzenia oferty hotelowej - na jakie elementy warto
postawić w stosunku do Gości (z rozróżnieniem na segment B2B/B2C)



Jak

właściwie wykorzystać wszystkie dane, którymi dysponuje hotel, by umiejętnie

personalizować oferty i dostosowywać je do profilu Gości - co zrobić, by efektywniej prowadzić
sprzedaż pokoi hotelowych i innych usług


Jak napisać skuteczną ofertę hotelu - jak znaleźć swój „unique selling point” oraz jakich fraz i
wyrażeń używać, by osiągnąć jak największą sprzedaż



Prezentacja graficzna walorów obiektu - jak musisz przygotować zdjęcia i/lub film o Twoim
obiekcie, aby Gość kupił "oczami"



Jakie metody marketingowe stosują większe hotele, których główna działalność opiera się na
klientach biznesowych, a jaka forma marketingu sprawdza się w mniejszych obiektach, które
koncentrują się na pozyskaniu klienta indywidualnego



Jak

poprawić

reputację

hotelu

i

umiejętnie

zarządzać

opiniami

Gości

w

mediach

społecznościowych i sieci interentowej, aby wzmocnić markę i zwiększyć przychody obiektu
hotelowego


Jakie rodzaje mediów społecznościowych warto wykorzystać w promocji obiektu hotelowego w
2021 r.? - przegląd trendów i nowości



Jak motywować Gości do pozostawiania pozytywnych komentarzy w serwisach zewnętrznych i
na własnej stronie www? - monitoring mediów społecznościowych i sieci internetowej



Marketing Automation - wykorzystanie nowoczesnych technologii w pozyskiwaniu Gości
hotelowych



Psychologia cen i sposoby prezentacji kosztów oferty - czy cena powinna być prezentowana
jako suma czy w rozbiciu na osobę? Jaka cena jest uznawana za najtańszą przez Gościa?
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Sprzedaż własna a sprzedaż przez pośredników (booking.com, HRS, Expedia) - jak
prezentować ofertę, by Goście chcieli dokonywać rezerwacji bezpośrednio w Twoim hotelu



Co musisz wiedzieć o swoim hotelu, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał jego lokalizacji,
otoczenia i specyfiki obiektu, celem stworzenia oferty hotelowej - na jakie elementy warto
postawić w stosunku do Gości (z rozróżnieniem na segment B2B/B2C)



Jak

właściwie wykorzystać wszystkie dane, którymi dysponuje hotel, by umiejętnie

personalizować oferty i dostosowywać je do profilu Gości - co zrobić, by efektywniej prowadzić
sprzedaż pokoi hotelowych i innych usług


Jak napisać skuteczną ofertę hotelu - jak znaleźć swój unique selling point oraz jakich fraz i
wyrażeń używać, by osiągnąć jak największą sprzedaż



Prezentacja graficzna walorów obiektu - jak musisz przygotować zdjęcia i/lub film o Twoim
obiekcie, aby Gość kupił "oczami"



Jakie metody marketingowe stosują większe hotele, których główna działalność opiera się na
klientach biznesowych, a jaka forma marketingu sprawdza się w mniejszych obiektach, które
koncentrują się na pozyskaniu klienta indywidualnego



Jak

poprawić

reputację

hotelu

i

umiejętnie

zarządzać

opiniami

Gości

w

mediach

społecznościowych i sieci interentowej, aby wzmocnić markę i zwiększyć przychody obiektu
hotelowego


Jak motywować Gości do pozostawiania pozytywnych komentarzy w serwisach zewnętrznych i
na własnej stronie www? - monitoring mediów społecznościowych i sieci internetowej



Psychologia cen i sposoby prezentacji kosztów oferty - czy cena powinna być prezentowana
jako suma czy w rozbiciu na osobę? Jaka cena jest uznawana za najtańszą przez Gościa?



Sprzedaż własna a sprzedaż przez pośredników (booking.com, HRS, Expedia) - jak
prezentować ofertę, by Goście chcieli dokonywać rezerwacji bezpośrednio w Twoim hotelu

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 14 godzinny program szkolenia
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 299,00 zł netto * / osoba
*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 3 osoby
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EFEKTYWNA SPRZEDAŻ DLA ZAAWANSOWANYCH
W RESTAURACJI

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z najnowszymi i najbardziej efektywnymi metodami
skutecznej sprzedaży w branży HoReCa. Uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności w
zakresie sugestywnej sprzedaży produktów w restauracji oraz technik budowania "produktu". Ponadto
uczestniczy szkolenia dowiedzą się jak budować kartę menu / win oraz pracować na menu engeneeringu w celu optymalizacji rentowności restauracji.
Łatwo można przewidzieć, że uwolniona podczas warsztatów kreatywności oraz przedstawiona
wiedza oraz techniki dla przyszłych managerów restauracji przełożą się na lepszą organizację pracy
pracowników oraz całego działu w firmie odpowiedzialnego za realizację poszczególnych wydarzeń.

PROGRAM SZKOLENIA :

- Elementy kształtowania „Food Cost” w restauracji hotelowej.
- Procedura obsługi gościa w restauracji
- "Sugestywna sprzedaż"
- Nietypowe sytuacje, rozwiązywanie zażaleń
- Tworzenie nowych produktów

- Całościowe zarządzanie punktami gastronomicznymi w hotelu:
* Analiza P&L,
* Analiza FC oraz BC,
* Analiza efektywności za pomocą min: REVPash oraz menu-engineering,

- Tworzenie budżetów dla wszystkich punktów gastronomicznych,
-Nadzór nad przebiegiem i przygotowaniem imprez okolicznościowych, eventów, kongresów
- Tworzenie procedur oraz ich egzekwowanie,
- Nadzór nad przeprowadzaniem inwentaryzacji,
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- Kontrola stanów magazynowych

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 16 godzinny program szkolenia
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 299,00 zł netto * / osoba
* Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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KURS SOMMELIERSKI Z ELEMENTAMI SPRZEDAŻY I
ZARZĄDZANIA KARTĄ WIN

Kurs przeznaczony jest dla menadżerów restauracji, kelnerów, barmanów, pasjonatów wina, osób
chcących rozpocząć pracę w charakterze sommeliera.

Uczestnicy kursu dowiedzą się:


Na czym polega praca sommeliera



Jak budować oraz zarządzać kartą win w restauracji



Jak zwiększyć sprzedaż wina w restauracji



Jak obsługiwać gości przy stole

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie:


Wykorzystania niezbędnej wiedzy o winie



Planowania działań zwiększających sprzedaż wina w restauracji



Prowadzenia sesji coachingowych dla podległych pracowników

PROGRAM SZKOLENIA :
1. Zawód Sommelier
2. Czym jest wino
3. Nauka rozpoznawania zapachów zawartych w winie (Le Nez du Vin)
4. Winnica
5. Różne rodzaje fermentacji
6. Produkcja win białych i czerwonych
7. Metody produkcji win słodkich
8. Białe i czerwone szczepy - charakterystyka i występowanie
9. Zrozumienie etykiety na butelce
10. Wady i zalety win / klasyfikacja jakościowa win
11. Zasady profesjonalnej degustacji win
12. Dekantacja
13. Kieliszki do wina, karafki
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14. Serwis wina spokojnego i musującego- szampana
15. Temperatura serwowanych win

16. Przechowywanie wina
17. Dobór wina do potraw
18. Kraje winiarskie i najważniejsi producenci wina
19. Pozostałe style wina
20. Psychologia i technika obsługi gości przy stole

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 14 godzinny program szkolenia
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- degustację win różnych szczepów
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 990,00 zł netto * / osoba
*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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EFEKTYWNY RECEPCJONISTA

Szkolenie dedykowane jest Pracownikom recepcji oraz działów rezerwacji i sprzedaży bezpośredniej i
ma charakter warsztatowy, zakładający aktywny udział uczestników.

Ćwiczenia wraz ze studium przypadków wzbogacą pracowników hotelu o wiedzę praktyczną, a także
umożliwią wymianę doświadczeń. Celem szkolenia jest wskazanie etapów budowania relacji z Gościem
oraz poprawa procesu obsługi. Zaprezentowane rozwiązania mają usprawnić codzienną pracę, a
jednocześnie przełożyć się na realne wyniki hotelu.

Główne elementy szkolenia :

A ) Hotelowy savoir-vivre . Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Warto, aby było jak najlepsze.
Co wypada, a co nie? Wartości obowiązujące w hotelarstwie.

B ) Komunikacja w obsłudze. Siła tego co i jak mówimy. Jak słuchać uważnie? Zasady dobrej
komunikacji interpersonalnej

C ) Oczekiwania Gościa. Każdy Gość jest wyjątkowy i ważny. Jak sprostać wymaganiom i jak
zbudować pozytywną, długotrwałą relację? Segmentacja rynku - dlaczego warto ją znać.

D ) Praca z “trudnym” Gościem. Powody niezadowolenia ze świadczonych usług. Sposoby
postępowania w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów.

E ) Sprzedaż w hotelu. Pracownicy recepcji to też sprzedawcy. Jak skutecznie zaprezentować obiekt i
dokonywać rezerwacji? Oferowanie usług dodatkowych. Co trzeba wiedzieć o najbliższej konkurencji.

F )Warsztaty . Co powinna zawierać dobra oferta? Jak skutecznie sprzedawać przez email? Podczas
warsztatów nauczymy pracowników recepcji szybkiego i łatwego sposobu korespondencji z Gościem.
Ponadto, pokażemy jak przygotować wachlarz różnorodnych ofert, tak aby jak najkorzystniej
zaprezentować możliwości obiektu.
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Szczegółowy program szkolenia

1. Rola recepcji w skutecznym funkcjonowaniu firmy


reprezentacyjna, czyli jak wygląd pracownika recepcji i jego zachowanie wpływa na
postrzeganie firmy przez osoby z zewnątrz /Klientów i Kontrahentów/



informacyjna – jak sposób mówienia, przyjmowania i przekazywania informacji wpływa na
funkcjonowanie firmy



wspierająca



administracyjna

2. Profesjonalna sylwetka pracownika recepcji:


główne zadania, umiejętności i zakres odpowiedzialności



zasady budowania profesjonalnego wizerunku recepcji



wygląd w recepcji - dress code

3. Profesjonalne zachowania pracowników recepcji i współpraca w zespole recepcyjnym:


niedozwolone zachowania werbalne i niewerbalne pracownika recepcji



dyskrecja – o czym mówić, a o czym nie pracownikom i osobom z zewnątrz



komunikacja formalna i komunikacja nieformalna w firmie – kiedy stosować jedną a kiedy drugą



podstawowe zasady współpracy w zespole recepcyjnym

4. Wizyta gości firmy:
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czego oczekuje gość od pracownika recepcji



zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości



typologia trudnych sytuacji podczas wizyty gości w firmie i jak sobie z nimi radzić



opanowanie własnych emocji w trudnych sytuacjach



standardy profesjonalnej obsługi gości



podstawowe zasady savoir-vivre e biznesie



zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości w firmie



odprowadzenie do drzwi/sali konferencyjnej/gabinetu/szatni



serwowanie napojów /w gabinecie i sali konferencyjnej/



pożegnanie gościa/gości



"gotowce", czyli przydatne formuły, zwroty i określenia

5. Reprezentowanie firmy w kontaktach telefonicznych:


budowanie pozytywnego wizerunku firmy przez telefon



etapy rozmowy telefonicznej



sposób udzielania informacji w rozmowie telefonicznej



polityka prywatności przez telefon – jakie informacje można w recepcji przekazywać przez
telefon, a jakie nie



przydatne formularze i narzędzia



typologia trudnych sytuacji podczas rozmów telefonicznych i jak sobie z nimi radzić

Koszt szkolenia obejmuje :

- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie

- 14 godzinny program szkolenia

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej

- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 499,00 zł netto * / osoba

Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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SKUTECZNA SPRZEDAŻ W RECEPCJI
( UP SELLING & CROSS SELLING )

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnej sprzedaży i pozyskiwania lojalnych

klientów.

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Sprzedaż pasywna vs sprzedaż aktywna

• „Wąskie gardła” sprzedaży w hotelu … w czym problem ?

• Dlaczego Goście nie zawsze dokonują rezerwacji ?

• Czy recepcja sprzedaje, czy tylko informuje o ofercie ?

• Jedno zdanie, które zwiększy rezerwacje telefoniczne w Twoim hotelu ?

2. Cechy unikalne produktu i warunki zakupowe

„USP” obiektu

System rabatów / bonusów

Czek lista przy rozmowie / meldowaniu

Procedura rezerwacji

Procedura interwencji na skargi gości

Tematy do rozmowy
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Wychodzenie naprzeciw

3. Proces komunikacji interpersonalnej

4. Zasady i modele sprzedaży w formule cross – sellingu i up – sellingu

Dlaczego Gość chce rabat ?

Jak obronić cenę Twojej oferty

Od czego zacząć Up selling / Cross selling

5. Prezentacja rozwiązania językiem korzyści

6. Zastrzeżenia klienta/gościa i sposoby ich oddalania

7. Etykieta telefoniczna

Koszt szkolenia obejmuje :

- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie

- 14 godzinny program szkolenia

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej

- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 499,00 zł netto * / osoba

Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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PROFESJONALE STANDARDY OBSŁUGI
W HOTELU – RECEPCJA

Szkolenie Profesjonalne Standardy Obsługi w Hotelu pozwala na zdobycie ogłady i swobody w
codziennych kontaktach z gośćmi hotelowymi. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią w
profesjonalny sposób obsługiwać gości, nawiązywać i umacniać z nimi długotrwałe relacje, dają sobie
radę w sytuacjach trudnych, prowadzą w sposób konstruktywny rozmowy reklamacyjne.

Adresaci szkolenia:
Osoby w pionach administracji, sprzedaży i marketingu w hotelach i obiektach hotelowych na terenie
Polski, w tym w szczególności: menedżerowie obiektów, przedsiębiorcy – w tym właściciele i
współwłaściciele przedsiębiorstw zarządzającymi obiektami hotelowymi, team liderzy, menedżerowie
działów i ich pracownicy.
Metody pracy: scenki, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, dyskusja moderowana, prezentacje
trenerskie, prezentacje uczestników, sesja pytań i odpowiedzi, wykład.

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe:
1. Standardy obsługi


standard obsługi – czym jest?



definiowanie celów w oparciu o gości

2. Specyfika obsługi klienta w hotelu


rola recepcji i obowiązujące standardy pracy recepcji



wielofunkcyjność pracowników recepcji

3. Autoprezentacja


autoprezentacja personelu



kultura osobista pracowników recepcji



kodeks etyczny

4. Standardy obsługi gościa hotelowego
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jakość obsługi



rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań Gości



sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb



zakazane zwroty



język korzyści



metody prezentacji usług hotelowych



etykieta telefoniczna i e-mailowa



empatia i aktywne słuchanie



asertywność



rola współpracy pionów hotelowych

5. Typologia klientów


psychologiczne typy osobowościowe



rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 14 godzinny program szkolenia
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 499,00 zł netto * / osoba
*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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PERFEKCYJNA SŁUŻBA PIETER

CEL I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:



Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie organizacji i techniki pracy



Doskonalenie kultury obsługi



Kształtowanie postawy etyczno-moralnej



Opanowanie sztuki rozmowy z gościem



Doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacjach szczególnych i trudnych

METODY PRACY:

wykład trenerski, scenki, praca w grupach, praca indywidualna

WYMIERNE EFEKTY ZE SZKOLENIA:



Budowanie pozytywnych relacji z gośćmi hotelu i współpracownikami



Wzrost świadomości wpływu na własną postawę wobec gościa



Poznanie zasad zachowania w określonych sytuacjach na piętrach



Standaryzacja pracy



Kształtowanie umiejętności zachowania w sytuacjach trudnych



Wzrost satysfakcji i pewności siebie
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PROGRAM SZKOLENIA:

1.Miejsce służby pięter w hotelu – współpraca z innymi działami



Role i obowiązki służby pięter

2.Profesjonalizm i odpowiedzialność służby pięter



Autoprezentacja – jak wyglądać i jak komunikować się z gościem



Moje zachowanie w pokoju gościa i na piętrach

3.Typy osobowości – jak obsługiwać różnych gości



Psychologiczne aspekty obsługi gościa



Savoir-vivre w obsłudze gościa

4.Struktura służby pięter i zakres obowiązków

5.Gospodarka kluczami

6.Organizacja pracy służby pięter

7.Standardy i regulacje – m. in.



obsługa VIP

8.Serwis wieczorny pokoju – dlaczego powinien być standardem

9.Komunikacja z gościem – jesteśmy dla Gości a nie oni dla nas

10.Etyka w zawodzie

11.Niezadowolony gość i sytuacje kryzysowe
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Czy można zmniejszyć jego występowanie?



Technika radzenia sobie z niezadowolonym gościem



Różne problemy hotelu: agresja ze strony gościa, napad, pożar, gość oskarżający o kradzież,
osobiste propozycje itp.

Koszt szkolenia obejmuje :

- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie

- 14 godzinny program szkolenia

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej

- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 299,00 zł netto * / osoba

*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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NOWOCZESNY KUCHARZ
W RESTAURACJI HOTELOWEJ

Cel kursu
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych technik przygotowywania potraw,
wprowadzania nowatorskich rozwiązań do restauracji hotelowych oraz umiejętności komponowania
dania, estetyki talerza, dbałości o wygląd potrawy, zwracanie uwagi na dodatki, wprowadzanie do
menu kuchni niestandardowej, łączenie produktów z różnych stron świata, podążanie za modą i
dbałość o wymagającego klienta.
Zakres tematyczny zajęć – 14 godzin ( 2 dni x 7 godzin)









Ergonomia w pracy kucharza oraz filozofia „zero waste” ograniczającą produkcję odpadków;
Nowoczesne narzędzia pracy kucharza oraz nowinki gastronomiczne;
Umiejętność doboru środków oraz urządzeń czyszczących urządzenia gastronomiczne;
Rodzaje śniadań serwowanych w światowych sieciach hotelarskich oraz umiejętność
przygotowania typowego śniadania polskiego;
Ocenianie surowców i półproduktów;
Przyrządzanie zup, bulionów, sosów, potraw oraz dobór dodatków;
Wybrane potrawy kuchni polskiej, staropolskiej, myśliwskiej, śródziemnomorskiej oraz
amerykańskiej (steki).
Umiejętność komponowania dania, estetyka talerza (plating):

Korzyści z kursu:
- zasady oraz triki pozwalające na wydobycie z dania wizualnej atrakcyjności,
- przedstawienie istoty koloru w potrawie, idącej w parze z jej smakiem oraz nauka doboru
odpowiedniego talerza i dodatków,
- odpowiednie rozplanowanie potrawy pod względem ułożenia na talerzu, wyeliminowanie
podstawowych błędów z tym związanych podczas wydawania dań

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 14 godzinny program szkolenia
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 499,00 zł netto * / osoba
*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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PROFESJONALNY BARMAN

Cel kursu
Celem szkolenia jest poznanie najlepszych praktyk w zakresie prezentacji szkła, przygotowania i
podawania koktajli oraz nabycie praktycznych umiejętności barmańskich, dzięki którym zostanie
usprawniona praca barmanów i wzrośnie zadowolenie gości.

Zakres tematyczny zajęć – 14 godzin (2 dni x 7 godzin)













Sprzęt barmański i jego historia;
Podstawowe wyposażenie baru i zaplecza;
Nazewnictwo szkła;
Rodzaje i zasady serwowania i przyrządzania koktajli;
Miksologia koktajlu - dlaczego tak, a nie inaczej;
Podstawowa wiedza na temat cygar, alkoholi starzonych, kaw;
Podstawy working flair;
„Szybkość a dokładność”;
Ergonomia pracy na barze, przygotowanie do pracy;
Bar w cyfrach;
Sugestywna sprzedaż a cross-selling;
Tworzenie karty barowej.

Korzyści z kursu:
Absolwent kursu profesjonalnie obsługuje gości zgodnie z obowiązującymi standardami. Posiada
umiejętności wymagane do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez odpowiedni dobór
szkła oraz składników koktajli. Dodatkowo nabędzie umiejętności z zakresu samodzielnego
prowadzenia baru.

Koszt szkolenia obejmuje :
- udział w szkoleniu dla 1 osoby w wyznaczonym czasie
- 14 godzinny program szkolenia
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- certyfikat / dyplom ukończenia szkolenia

Koszt Szkolenia – 1 399,00 zł netto * / osoba
*Minimalna ilość osób na szkoleniu – 4 osoby.
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„PROFESJONALNY MANAGER HOTELU”

Cel kursu
Celem szkolenia jest poznanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania hotelem .

Zakres Tematyczny :

MODUŁ I
Wprowadzenie do zarządzania obiektem

- omówienie struktury funkcjonowania hotelu
- analiza dokumentów ( przejęcie obiektu ) wybrane poniżej :
1. Standardy, które musimy zrealizować w ramach umowy :
- Polityka cenowa
- Quality
- Eessentials
- Manual Raporting
2. Budżet marketingowy poszczególnych obiektów / spółki
3. Budżet sprzedażowy oraz wyniki sprzedaży
4. Strategia sprzedaży spółki / podległych obiektów
5. Prezentacja wdrożeniowa dla nowych pracowników dla spółki
6. Procedura Wdrażania Nowych Pracowników
7. Struktura zatrudnienia
8. Schemat organizacyjny spółki
9. oferty, dokumenty, skrypty, CRM, polityka cenowa, strategia sprzedaży spółki
10. badanie poziomu akceptacji produktu przez konsumentów
11. lista kampanii promocyjnych / sprzedażowych wraz z wynikami działań za lata poprzednie
12. Wskaźniki Call Center ( biura obsługi )
13. Due diligence
14. System motywacyjno - premiowy dla działu handlowego
15. Lista projektów rozpoczętych / planowanych do realizacji
16. Analiza finansowa ( RZiS )

26

- Jak ocenić sprawność operacyjną hotelu ?
- Skąd czerpać dane do porównań ? Budowanie budżetów w systemie USALI we wszystkich
departamentach obiektu ( noclegi / gastronomia / służba pięter / SPA … )
- Omówienie głównych działań / raportów występujących w departamentach :
( dział sprzedaży , recepcja , służba pięter , restauracja , kuchnia , dział techniczny, SPA … )
- omówienie „wąskich gardeł” występujących w powyższych departamentach
- omówienie procedur pracy / standardów / systemów motywacyjnych w powyższych departamentach

MODUŁ II
Sprawdzone metody optymalizacji kosztów w hotelu

- Zarządzanie przychodami w hotelu – jakie dane warto analizować i w jaki sposób to robić, by
efektywnie wykorzystywać informacje, które już posiada hotel, do efektywnego zarządzania finansami
- Analiza wskaźników - jak wykorzystać je w celu oceny rentowności hotelu ? Omówimy, w jaki sposób
intepretować wskaźniki REVPAR, wskaźnik kosztów osobowych, wskaźnik frekwencji czy ARR
- Które składniki oferty hotelu są najbardziej kosztotwórcze, a które pozwalają na osiągnięcie
największych przychodów – analiza finansowa kosztów związanych z noclegami, wyżywieniem i
usługami dodatkowymi
- Jakie strategie zarządzania kosztami zmiennymi i ich strukturami wykorzystywane są przez hotele
sieciowe i niesieciowe i dlaczego są one tak pomocne w efektywnym zarządzaniu obiektem hotelowym
- Jak w oparciu o analizę kosztów stałych i zmiennych stworzyć strategię cenową „szytą na miarę” –
sposoby podziału kosztów na stałe i zmienne, identyfikacja miejsc powstawania kosztów i centra
zysków
- Gdzie i jak szukać optymalizacji, aby zwiększyć wyniki finansowe obiektu przy jedno

MODUŁ III
Działania organizacyjne wpływające na sprzedaż i kondycję finansową hotelu

- Jak efektywnie promować ofertę hotelową z wykorzystaniem nowych mediów – przykłady
najskuteczniejszych kampanii marketingowych zwiększających sprzedaż w hotelu
- Omówienie głównych raportów / skryptów sprzedażowych :
- Jak powinna wyglądać kompletna procedura obsługi gościa hotelowego od momentu wejścia do
hotelu, aby klient już na starcie był zadowolony – case study najlepiej „zorganizowanych” hoteli w
Polsce
- W jaki sposób pakietować, by osiągnąć efektywność sprzedażową przy jednoczesnym
usatysfakcjonowaniu gościa hotelowego – przykłady rozwiązań
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- Upselling – jak dokonać wyboru usług hotelowych, na których warto go stosować, by zachować
rentowność? Przykłady z hoteli, które skutecznie wykorzystują tę technikę sprzedażową z
zachowaniem rentowności
- Jak reagować na skargi lub reklamacje zdenerwowanego gościa, aby poczuł się otoczony opieką i
niezlekceważony, ale jednocześnie nie „pogrążyć” sytuacji? Pokażemy, jak postępować z gościa
roszczeniowym, aby wyszedł zadowolony i polecał nasz obiekt innym potencjalnym klientom

MODUŁ IV
Jak stworzyć unikalną ofertę hotelową, która pomoże zrealizować plan sprzedażowy?

- Co musisz wiedzieć o swoim hotelu, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał jego lokalizacji,
otoczenia i specyfiki obiektu, celem stworzenia oferty hotelowej - na jakie elementy warto postawić w
stosunku do Gości (z rozróżnieniem na segment B2B/B2C)
- Jak właściwie wykorzystać wszystkie dane, którymi dysponuje hotel, by umiejętnie personalizować
oferty i dostosowywać je do profilu Gości - co zrobić, by efektywniej prowadzić sprzedaż pokoi
hotelowych i innych usług
- Jak napisać skuteczną ofertę hotelu - jak znaleźć swój „unique selling point” oraz jakich fraz i wyrażeń
używać, by osiągnąć jak największą sprzedaż
- Jakie metody marketingowe / sprzedażowe stosują większe hotele, których główna działalność opiera
się na klientach biznesowych, a jaka forma marketingu sprawdza się w mniejszych obiektach, które
koncentrują się na pozyskaniu klienta indywidualnego
- Jakie rodzaje mediów społecznościowych warto wykorzystać w promocji obiektu hotelowego w 2021
r.? - przegląd trendów i nowości
- Jak motywować Gości do pozostawiania pozytywnych komentarzy w serwisach zewnętrznych i na
własnej stronie www? - monitoring mediów społecznościowych i sieci internetowej
- Marketing Automation - wykorzystanie nowoczesnych technologii w pozyskiwaniu Gości hotelowych

Efektywna polityka sprzedaży zorientowana na skuteczne pozyskiwanie Gości

- Psychologia cen i sposoby prezentacji kosztów oferty - czy cena powinna być prezentowana jako suma
czy w rozbiciu na osobę? Jaka cena jest uznawana za najtańszą przez Gościa?
- Co traktować jako nieodłączną część oferty, a co jako świadczenia fakultatywne, aby Gość nie dostał
zbyt kosztownej oferty, a jednocześnie nie mógł zrezygnować ze zbyt wielu jej składników
- Jak "obronić" wysoką cenę swoich usług ukazując w zamian jakość, profesjonalizm i bezpieczną
współpracę? - gotowe pomysły na argumentację sprzedażową
- Sprzedaż własna a sprzedaż przez pośredników (booking.com, HRS, Expedia) - jak prezentować
ofertę, by Goście chcieli dokonywać rezerwacji bezpośrednio w Twoim hotelu
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MODUŁ V

Sprzedaż pasywna vs sprzedaż aktywna
„Wąskie gardła” sprzedaży w hotelu … w czym problem ?
Dlaczego Goście nie zawsze dokonują rezerwacji ?
Czy recepcja sprzedaje, czy tylko informuje o ofercie ?
Jedno zdanie, które zwiększy rezerwacje telefoniczne w Twoim hotelu ?

Cechy unikalne produktu i warunki zakupowe








„USP” obiektu
System rabatów / bonusów
Czek lista przy rozmowie / meldowaniu
Procedura rezerwacji
Procedura interwencji na skargi gości
Tematy do rozmowy
Wychodzenie naprzeciw

Koszt szkolenia obejmuje :

- udział w szkoleniu dla 1 osoby w terminie 9 – 10.08.2021
- 14 godzinny program szkolenia ( 2 X 7 godzin zegarowych )
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz drukowanej
- dyplom ukończenia szkolenia
- mentoring oraz consulting do 30 dni po zakończonym szkoleniu
( kontakt telefoniczny / e-mail )
- poufność informacji zgodnie z „zapisem”
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METODY PROWADZENIA SZKOLEŃ

Zaprezentowane tematy i programy szkoleń są przykładowe. Szkolenie
każdorazowo jest planowane wspólnie z klientem ściśle pod jego potrzeby.
Wszystkie szkolenia prowadzone są w sposób interaktywny w małych grupach
(zazwyczaj 4-20 osób). Dzięki temu każdy uczestnik może zdobyte
umiejętności przećwiczyć, wypróbować. Odbywa się to w trakcie licznych
symulacji, gier, studiów przypadków.

W celu poznania szerszych informacji odnośnie szkoleń oraz możliwości
dofinansowania szkoleń zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem
Łukasz Szołtys

+48 696 020 32
biuro@restconsulting.pl

REST CONSULTING
ul. Główna 23,
Pruchna
ul. Wika - Czarnowskiego 2a / 5 Gdańsk
Tel. Kom.:

0048 696 02 03 24

e- mail:

biuro@restconsulting.pl
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NIP : 548–255–22–19
REGON : 241718972

www.restconsulting.pl

