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SEMINAR HOTELSKIH GOSPODINJ, 9 – 10. JUNIJ 2020
Ob ponovnem zagonu turistične dejavnosti vas z
namenom lažjega uveljavljanja higienskih priporočil
vabimo na vsakoletni strokovni
Seminar hotelskih gospodinj,
ki bo potekal
od 9. do 10. junija 2020 v Termah Olimia.

Glavne teme so novi izzivi in drugačni vsakodnevni pristopi k delu:
-

Kako preživeti in se uspešno spoprijeti s posledicami epidemije v delovnem okolju
Usklajevanje službenih obveznosti in privatnega življenja med in po epidemiji
Čiščenje in dezinfekcija v času po epidemiji COVID 19, s praktičnimi prikazi
Sodobna aplikacija – vnos podatkov za spremljanje uspešnosti del
Analiza vnesenih podatkov in kako nam ti pripomorejo z optimiziranju delu in dvigu
kakovosti storitve.

Več informacij in prijavo na dogodek pa najdete tukaj.



PIKTOGRAMI

Glede na objavljene zaščitne ukrepe za turizem s strani NIJZ, smo za lažjo komunikacijo z
zaposlenimi in gosti izdelali piktograme.
1) V pdf priponki (Piktogrami Covid 19) vam pošiljamo oblikovane piktograme, ki jih lahko
namestite v svojem objektu. Priporočljiva velikost je 25 x 25 cm, priporočljiv material pa
trovicel. V kolikor želite, vam lahko preko info@tgzs.si posredujemo kontakt za izdelavo
obvestilnih napisov.
2) V pdf priponki (Zaščitni ukrepi) vam posredujemo zaščitne ukrepe v večjezični obliki, ki jih
lahko namestite v hotelske sobe.

info@tgzs.si



Zdaj je čas zate, moja Slovenija

Slovenska turistična organizacija – STO je skupaj s partnerji lansirala kampanjo ZDAJ JE ČAS, Moja
Slovenija, v sklopu katere prebivalce naše dežele vabi h krajšemu ali daljšemu oddihu v Sloveniji,
odkrivanju doživetij in delitev le-teh s ključnikom #mojaslovenija.

Kampanja bo potekala v sodelovanju z gospodarstvom, destinacijami, partnerskimi združenji,
vplivnimi posamezniki, mediji in drugimi institucijami z namenom spodbujanja prebivalcev Slovenije,
da dopustujejo doma in raziskujejo Slovenijo ter delijo svoja doživetja.
Nov promocijski video si lahko ogledate na YouTube profilu Feel Slovenia.



PRIZNAVANJE IZVAJANJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
PRI DELODAJALCU (PUD)

Zaradi težav na področju organizacije PUD-a dijakov in študentov, so na skupnosti SŠGT Slovenije
na podlagi sklepa ministrice sprejeli sklep o priznanju PUD-a dijakom. To pomeni, da opravljeno
praktično usposabljanje ob ostalih pozitivno opravljenih modulih ni pogoj za vpis v višji letnik.
Sprejeta sklepa vam pošiljamo v prilogi.



AXON LAB D.O.O. – ZAŠČITNE MASKE

Napredno in v zadovoljstvo strank usmerjeno storitveno podjetje, ki deluje na področjih zdravstvene
diagnostike, življenjskih znanosti in programskih rešitev za področje zdravstva, je za vas pripravilo
posebno ponudbo.
Zaščitite sebe, svoje zaposlene in goste z uporabo zaščitnih, kakovostnih mask. Cenik in pa kontakt
za naročilo najdete v njihovi PDF ponudbi.
info@tgzs.si

Poskrbite za svoje zaposlene.

ZAŠČITNE MASKE

Zaščitne maske 3-slojne.
Za enkratno uporabo 4-6 ur.
Pakiranje 50 mask.
Cena za pakiranje 50 kos je
30,00 EUR brez DDV*.

* Cene v EUR, brez DDV, dostava iz zaloge.
Za naročila v vrednosti do 100,00 EUR zaračunavamo pavšalne stroške pošiljanja oz. dostave
v višini 6,75 EUR (v skladu z našimi splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji).

axonlab.com

Na zalogi tudi

Zaščitne maske FFP 2
Preverjen certifikat, sterilne.
Cena za pakiranje 10 kos 33,00 EUR brez DDV*.

Popusti na večje količine:
≥95%

Naročilo 100 paketov (1000 mask FFP2):
Cena za pakiranje 10 kos 30,00 EUR brez DDV*
Naročilo 200 paketov (2000 mask FFP2):
Cena za pakiranje 10 kos 27,00 EUR brez DDV*

Naročila sprejemamo na naslov info@axonlab.si.

