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PO RAZ KOLEJNY W POLSCE
CYKL SPOTKAŃ OSÓB I FIRM ZAINTERESOWANYCH INWESTYCJAMI HOTELOWYMI
I ROZWOJEM HOTELARSTWA NA TERENIE POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY
HOTEL INVESTORS MEETING 2016 to jedyna w tej części Europy możliwość bliskiego spotkania się i
nawiązania współpracy tych wszystkich osób, firm i organizacji (w tym samorządowych), które są zainteresowane
skutecznym, szybkim i fachowym definiowaniem i wdrażaniem hotelarskich projektów inwestycyjnych, a także
poprawą działalności istniejących już hoteli, poszukujących dla siebie rozwiązań inwestycyjnych i
organizacyjnych. W wydarzeniach dochodzi do spotkań inwestorów hotelarskich i właścicieli hoteli, a także władz
samorządowych z wybitnymi ekspertami, biurami projektowymi, deweloperami, firmami budowlanymi,
wykonawczymi, wyposażeniowymi, instytucjami finansowymi, a także krajowymi i światowymi sieci hotelarskimi
potencjalnie zainteresowanymi aktywnym uczestnictwem w tych projektach na terenie Białorusi, Polski i Ukrainy.
W 2015 roku wydarzenie odbiło się szerokim echem na Białorusi i na Ukrainie. W polskiej edycji w HOTEL
INVESTORS MEETING Poznań 2015 uczestniczyło blisko 170 osób.

TU MOŻESZ ZAPREZENTOWAĆ SWÓJ PROJEKT I ZNALEŹĆ DLA NIEGO ROZWIĄZANIE
Organizatorzy HOTEL INVESTORS MEETING 2016 przewidują więc obecność kilkudziesięcioosobowej grupy
inwestorów hotelarskich i właścicieli hoteli, moteli, pensjonatów itp. obiektów prowadzących działalność hotelową,
dużych i małych, a także władze samorządowych, z Białorusi, Polski i Ukrainy, którym zapewnią przede
wszystkim:






możliwość zaprezentowania ich projektów w profesjonalnym środowisku,
pomoc w przygotowaniu tych projektów do prezentacji i do dalszych rozmów,
możliwość przeprowadzenia spotkań z naszymi wybitnymi ekspertami i z zaproszonymi przez Organizatorów
osobami i firmami, z kraju i z zagranicy,
bezpłatną w trakcie wydarzeń konsultację ich zamierzeń inwestycyjnych i problemów,
poczucie bezpieczeństwa i pełnej poufności w zakresie konsultowanych spraw.

TU MOŻESZ ZAPREZENTOWAĆ SWOJĄ OFERTĘ I ZNALEŹĆ DLA NIEJ KLIENTA
Wszystkim osobom i firmom zainteresowanym spotkaniami z inwestorami hotelarskimi i właścicielami hoteli
zapewnimy możliwość:



zapoznania się z tym co się dzieje rynkach hotelarskich Polski, Białorusi i Ukrainy,
zapoznania się z możliwościami finansowania i dofinansowania działań polskich firm na rynkach Białorusi
i Ukrainy, ale także i Polski,
 zapoznania się z ich najnowszymi, jeszcze niezrealizowanymi, projektami inwestycyjnymi i hotelami,
 zaoferowania im swoich produktów lub usług,
 rozmów z firmami, które już działają na rynkach Białorusi i Ukrainy i które mogą wspierać polskie firmy na
tamtych rynkach.
Także firmom z Białorusi i z Ukrainy zapewniamy podobne możliwości.
Organizatorami tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia są: АКАДЕМIЯ ГОТЕЛЬНИХ ИНВEСТОРIВ z
Ukrainy, BUSINESS PROJECTION z Białorusi i PROJEKT HOTEL Sp. z o.o. z Polski, FORTECH
CONSULTING, a także nasi partnerzy.
Najbliższe wydarzenie HOTEL INVESTORS MEETING 2016 odbędzie się w Polsce, ponownie w Poznaniu,
w trakcie Targów INVEST HOTEL 2016, w dniach 26-27 września 2016 roku, w Pawilonie VII (miniwykłady)
i w Pawilonie VIII (spotkania i rozmowy).
Program miniwykładów poniżej.
Wydarzenie prowadzone będzie prowadzone w trzech językach: polskim, rosyjskim i ukraińskim. Organizatorzy
będą się starać aby osoby posługujące się tylko językiem angielskim nie pozostały bez pomocy.
Uczestnictwo w HOTEL IVESTORS MEETING 2016 w Poznaniu jest bezpłatne. Obowiązuje jednak wcześniejsze
zgłoszenie mailowe pod jeden z podanych niżej adresów mailowych.
Więcej informacji na http://projekthotel.pl/szkolenie/m/86/ lub kontakt mailowy:
Polska: biuro@projekthotel.pl

Ukraina: sp@projekthotel.eu

Białoruś: info@partnery.by

Partnerzy i sponsorzy HOTEL INVESTORS MEETING Poznań 2016

POZNAŃ (26-27 września 2016)
Targi INVEST HOTEL 2016
Sale konferencyjne w Pawilonie VII
(na piętrze)

Cykl spotkań osób i firm zainteresowanych inwestycjami
hotelowymi i rozwojem hotelarstwa na terenie Polski,
Białorusi i Ukrainy

DZIEŃ PIERWSZY

26 WRZEŚNIA 2016

DZIEŃ PREZENTACJI RYNKÓW HOTELARSKICH

11:00

Prezentacja europejskiego i polskiego rynków hotelarskich

11:45

Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie
danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa
narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych
p. Piotr Łysoń Dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia (Główny Urząd
Statystyczny)

13:00

Inwestorzy i turyści zza Wielkiego Muru Chińskiego- jaki jest ich faktyczny potencjał?
Chińskie marki hotelowe w Europe.

p. Jakub Klimczak – Business Development Manager STR Global (Wielka Brytania)

p. Tomasz Janczak - Dyrektor Dystrybucji i E-Commerce, Plateno Europe

14:00

Prezentacja rynku hotelarskiego Białorusi

15:00

Firmy polskie na rynkach hotelowych Białorusi i Ukrainy
Budowa hotelu VICTORIA 2 w Mińsku (Białoruś)

p. Aleksandr Wieries – Dyrektor Zarządzający BUSINESS PROJECTION (Białoruś)

p. Mariusz Chabrowski – Dyrektor Biura Eksportu UNIBEP S.A.

PROJEKT HOTEL po trzech latach obecności na rynkach białoruskim i ukraińskim

p. Jerzy Miklewski – Prezes Zarządu PROJEKT HOTEL (Polska; Partner FORTECH CONSULTING

16:00

Hotelarskie okazje inwestycyjne w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi
p. Jerzy Miklewski – Prezes Zarządu PROJEKT HOTEL (Polska; Partner FORTECH CONSULTING
p. Aleksandr Wieries – Dyrektor Zarządzający BUSINESS PROJECTION (Białoruś)

POZNAŃ (26-27 września 2016)
Targi INVEST HOTEL 2016
Sale konferencyjne w Pawilonie VII
(na piętrze)

Cykl spotkań osób i firm zainteresowanych inwestycjami
hotelowymi i rozwojem hotelarstwa na terenie Polski,
Białorusi i Ukrainy

DZIEŃ DRUGI
11:00

27 WRZEŚNIA 2016

DZIEŃ EKSPERTÓW

Polski rynek hotelarski z punktu widzenia inwestorów i właścicieli hoteli
Gdzie i czy budować nowe hotele w Polsce?

p. Jerzy Miklewski – Prezes Zarządu PROJEKT HOTEL (Polska; Partner FORTECH CONSULTING)

12:00

Pre opening. Prawidłowe planowanie i organizacja działalności operacyjnej hotelu

12:30

Planowanie i organizacja działalności gastronomicznej w hotelach

13:00

Sztuka negocjacji z sieciami hotelarskimi

14:00

Inwestorzy i turyści zza Wielkiego Muru Chińskiego- jaki jest ich faktyczny potencjał?
Chińskie marki hotelowe w Europe.

p. Wojciech Fronczak – ekspert hotelarstwa i gastronomii (Polska)

p. Wojciech Fronczak – ekspert hotelarstwa i gastronomii (Polska)

p. Marcin Podobas – Partner Zarządzający FORTECH CONSULTING (Polska)

p. Tomasz Janczak - Dyrektor Dystrybucji i E-Commerce, Plateno Europe

15:00

USALI – hotelowe być albo nie być

p. Jarosław Podniesiński – Partner Zarządzający SECCO Hospitality Financial Management (Polska)

Prezentacja programu do controllingu hotelowego USALI Comarch BI Point wspierający
zarządzanie wynikiem hotelu
p. Cezary Sarnecki – Partner Zarządzający SECCO Hospitality Financial Management (Polska)

16:00

Leczymy hotele! Sprzedaż hotelu

p. Marcin Podobas – Partner Zarządzający FORTECH CONSULTING (Polska)

Program może ulec zmianie!

