Spoštovani slovenski hotelirji,
v letošnjih, za hotelirstvo izredno zahtevnih časih, je še toliko bolj pomembno sodelovanje in
medsebojno informiranje vseh, ki delujemo v panogi. Zaustavitev poslovanja in delovanja
turizma, postopno odpiranje, zaščitni ukrepi, zakonodaja na področju pomoči gospodarstvu,
odpiranje meja,… vse to je zaznamovalo zadnje mesece. Skupaj s partnerskimi združenji si je
tudi Združenje hotelirjev Slovenije po najboljših močeh prizadevalo k čimprejšnjemu okrevanju
in čim manjših posledicah korona krize.
Združenje hotelirjev Slovenije, ki deluje pod okriljem Turistično gostinske zbornice Slovenije,
tudi letos organizira tradicionalno, že VIII. Konferenco ZHS. Z organizacijo pred poletnim
obdobjem želimo tudi sami prispevati k zagonu turizma.

2. julij 2020,
prenovljen Hotel Park,
Bled
Letošnje teme so primerne aktualnim razmeram, pridobili pa smo strokovnjake, ki so najbolj
vpeti v posamezna področja.
Ukrep skrajšanega delavnega časa bo predstavila državna sekretarka na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Mateja Ribič.
O možnostih pridobivanja sredstev pa bo govoril g. Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Nove trende digitalizacije v hotelirstvu bo predstavil g. Florian Montag iz podjetja Hotelhero,
predstavnika s strani STR Global London pa nas bosta seznanila z uspešnostjo svetovnega,
evropskega in regijskega hotelirstva.«
Na okrogli mizi na temo turističnih bonov in stanju rezervacij, bodo udeleženci iz različnih
slovenskih destinacij spregovorili o učinku bonov na zasedenost kapacitet.
Ker pa je TGZS projektni partner v sklopu Interregovega projekta Italia – Slovenia, MerlinCV,
bo isti dan potekala predstavitev vključevanja lokalne kulinarike v ponudbo hotela.
Kotizacija za udeležbo na VIII. Konferenci Združenja hotelirjev Slovenije znaša:
za ne članice TGZS
za članice TGZS

130,00 €
99,00 €

+ 22 % DDV
+ 22 % DDV

158,60 €
120,78 €

Prijavo za udeležbo na konferenco pošljite na rebeka.mezan@tgzs.si do 30. junija 2020.
Kotizacijo nakažete na TRR Turistično gostinske zbornice Slovenije:
številka SI56 0310 0100 2578 617.

Fedja Pobegajlo,
direktor TGZS

Gregor Jamnik,
predsednik ZHS

PROGRAM VIII. KONFERENCE ZHS
8.30 – 10.00

09.00 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.30 – 13.30
13.30 – 14.45

14.45 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 16.30

16.30 – 17.00
Po zaključku konference

četrtek, 2. julij 2020
INTERREG Italia-Slovenia, Merlin CV
Peka Blejske posmodulje, dodatna ponudba v izvedbi Turističnega društva
Bled, vključevanje lokalne kulinarične ponudbe v ponudbo hotela
Udeležba brezplačna.
Prihod in registracija udeležencev
Kongresni center Hotel Park Bled
Pozdravni govori
Gregor Jamnik, Združenje hotelirjev Slovenije (ZHS), predsednik
Janez Fajfar, župan občine Bled
Andrej Prebil, Turistično gostinska zbornica Slovenije, predsednik
Mojca Krašovec, direktorica Sava hotelov Bled
Sredstva namenjena turističnemu gospodarstvu
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
STR London – Uspešnost svetovnega, evropskega in regijskega
hotelirstva.
Romina Aleksieva, Jakub Klimczak
Odmor s kavo in druženje s sponzorji
Ogled prenovljenega hotela Park Bled
Moja Slovenija, predstavitev kampanje za domači trg
Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije
Uvedba skrajšanega delovnega časa v gostinstvu in turizmu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državna
sekretarka Mateja Ribič
Kosilo in druženje s sponzorji
Ogled prenovljenega hotela Park Bled
Okrogla miza – turistični boni in stanje rezervacij po posameznih
destinacijah (mestni hotel, gorski center, obala, terme in igralniška
destinacija)
Mestni hotel (Gregor Jamnik)
Gorski center (Mojca Krašovec)
Obala (Alen Miloševič)
Terme (Iztok Altbauer)
Igralniški turizem (Boštjan Skok)
Moderatorka: Mateja Pavlič
Digitalizacija v hotelirstvu
Florian Montag Co-foundre & CEO hotelhero
Kibernetski napadi izkoriščajo COVID-19
Dalibor Vukovič, Telekom Slovenije d.d.
Flexyteam, predstavitev aplikacije
Maja Križmančič; MBA, Managing director
Flexkeeping hotel aplikacija – pomen vnosa podatkov dela in
zadolžitev v aplikacijo. (izvedba v obliki delavnice)
Analiza vnesenih podatkov in kako nam ti pripomorejo z optimiziranju
delu in dvigu kakovosti storitve.
Luka Berger, Flexkeeping, Creatriks, d.o.o.
Letni zbor
- Poročilo aktivnosti Združenja hotelirjev Slovenija
Ogled prenovljenega hotela Bledrose

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa

