
FoodBusiness
FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO 

ProfitHotel
FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI  Sweets&Coffee 

FORUM RYNKU KAWIARNI • CUKIERNI • LODZIARNI • PIEKARNI

W Y P O S A Ż E N I E   •   M A R K E T I N G   •   Z A R Z Ą D Z A N I E

kwiecień-maj 2021 
iSSN 1642-6460

IRINA IGNACIK – HR MANAGER, PAULINA KOŁODZIEJCZYK – GENERAL MANAGER
MARCIN SADŁO – DIRECTOR OF SALES WARSAW, JOLANTA PIOTROWSKA – EXECUTIVE CHEF

BĘDĘ DALEJ 
RATOWAŁ  

TO CO NISZCZEJE 
NIE MA NA TO  
MOJEJ ZGODY

WŁADYSŁAW  
GROCHOWSKI

JAK SIĘ MA  
BRANŻA  

SPA?
ANETA  

MULLER

Cyfrowy  
świat  

ACCOR
CARLA  

MILOVANOV

BEST  
WESTERN  

JURATA
CASE  

STUDY

TEAM 
KONCEPT 

STRATEGIA





Cieszę się!

Gdy to wszystko się rozpoczynało niewielu z nas przypuszczało, że tak 
bardzo obezwładni nasze życie, biznes. Diametralnie zmieni podejście 
do inwestowania, zarządzania, planowania. Wpłynie na kształt branży, 

chyba pod każdym względem. Że ten bezwzględny czas tak długo 
potrwa... i do dzisiaj, tak naprawdę, nie wiadomo do kiedy. Celnie 

określił to Marcin Podobas tytułując swój komentarz, „tamten rok nadal 
trwa” (s. 32). Choć ostrożnie można wreszcie przypuszczać, że właśnie 

rozpoczął się koniec. 8 maja hotele zostaną ponownie otwarte. Nareszcie!
Patrząc na tych ostatnich kilkanaście miesięcy, cieszy mnie fakt, 

że nie tak do końca pandemia totalnie zatrzymała rynek. Zmieniała, 
ale nie zahamowała. Cieszy mnie, że są nieustępliwi inwestorzy, którzy 
nadal rozwijają biznes i tym samym pozytywnie wpływają na rozkwit 
branży. Są wyjątkowe marki, które wchodzą do Polski, a hotele pod ich 
szyldami wzbogacają krajobraz naszych miast. Są sieci, które realizują 

strategię, idą z duchem czasu, wdrażają nieprzeciętne rozwiązania. 
Są dyrektorzy, którzy mimo przeciwności, spełniają swoje zawodowe 
założenia, pielęgnują przy tym pasje...A prezentacje tych osób, marek, 

sieci znajdziecie Państwo na łamach tego wydania. 
Tymczasem raduję się razem z Wami! 

Do zobaczenia u Was! 

Karolina Stępniak
redaktor naczelna
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Kompleksowe studio 
w Sheraton Grand Warsaw
W sali balowej hotelu powstało nowoczesne studio konferencyjne. Można 
z niego prowadzić spotkania wirtualne i hybrydowe. Partnerem projektu 
jest firma BSC AV, od wielu lat dostarczająca profesjonalne usługi AV.

 – To odpowiedź na aktualną sy-
tuację i potrzeby klientów zwią-
zane z prowadzeniem konferencji 
online – mówi dyrektor sprzedaży 
hotelu Magdalena Maciejewska.

Studio jest kompleksowo wy-
posażone w ekran wielkości 
12 x 3m, oświetlenie efekto-
we i frontowe, a także na-
głośnienie i mikrofony 
bezprzewodowe.

Aby spotkanie – 
mimo że wirtualne 
– miało wymiar jak 
najbardziej personal-
ny, BSC AV oferuje 
klientom platformę 
do interakcji między 
uczestnikami i interakcji 
prelegentów z uczestni-
kami spotkania (m.in. ankie-
ty, czat, głosowanie).

W studiu można organizo-
wać nagrania, transmisje online, 
a także każdy rodzaj wydarzenia, 
łącznie z symultanicznym tłuma-
czeniem. 

markom, które – w ramach swo-
ich stałych aktywności bizne-
sowych – podejmują działania 
służące interesowi społecznemu 
i środowisku naturalnemu 
w sposób transpa-
rentny i mierzalny. 
Aby usprawnić 
te działania, 
marka Bondu-
elle stworzyła 
B!Pact – pakt 
d e f i n i u j ą c y 
zobowiązania 
wobec planety, 
ludzi oraz żywno-
ści pochodzenia ro-
ślinnego.

Wśród celów B!Pact znalazły 
się takie wyzwania, jak: obniże-
nie o 20 proc. emisji CO2 do 2035 
roku w fabrykach Bonduelle na 
całym świecie, wymiana wszyst-
kich opakowań w ciągu pięciu 
najbliższych lat na w 100 proc. 
nadające do przetworzenia lub 

ponownego użycia, czy redukcja 
środków ochrony roślin i wspie-
ranie alternatywnych metod 
upraw na polach współpracują-

cych z marką rolników.
Bonduelle Food 
Service rozwija 

również zobo-
wiązania marki 
wobec żywno-
ści pochodze-
nia roślinnego 
propagując na 

p r o f e s j o n a l -
nym rynku Ho-

ReCa nowoczesne 
produkty roślinne. Już 

50 proc. gości restauracji 
oczekuje, że w menu znajdzie 
przynajmniej jedną opcję wege-
tariańską. Specjaliści Bonduelle 
Food Service z powodzeniem 
pomagają szefom kuchni tworzyć 
ofertę skierowaną do stale rosną-
cej grupy wegetarian, wegan oraz 
fleksitarian.

Dobry Hotel wydzierżawił 
kolejny obiekt
To położony w  Gdyni, na wzgórzu Świętego Maksymiliana Aparthotel 
Longstay. Dobry Hotel właśnie podpisał z właścicielem – firmą Hossa.biz 
– czteroletnią umowę na dzierżawę oraz zarządzanie.

Aparthotel Longstay oddaje do 
dyspozycji gości 27 pokoi i apar-
tamentów o podwyższonym stan-
dardzie. Zajmują powierzchnię od 
20 do 101 mkw. i są wyposażone 
w aneksy kuchenne. Dla gości 
udostępniono także przestronny 
taras z widokiem na panoramę Za-
toki Gdańskiej. Dodatkowo nowy 
obiekt zarządzany przez Dobry Ho-
tel zapewnia całodobową recepcję 

i ochro-
nę. 

P o d -
ziemną halę ga-

rażową, salę fitness wyposażoną 
w urządzenia firmy Technogym 
oraz saunę fińską i łaźnię parową. 

Dobry Hotel zarządzał do-
tychczas 11 obiektami, zlokali-
zowanymi w całej Polsce. Na-
leżą do nich hotele: Arkon Park 
w Gdańsku, Różany Gaj w Gdyni 

oraz sopockie Villa Sedan i Aqua 
Sopot, Dom Zdrojowy w Jastarni, 
Hotel Mikołajki w Mikołajkach, 
Altus Poznań Old Town, Unicus 
Kraków Old Town i pięciogwiazd-
kowy Unicus Palace w Krakowie, 
Aquarion w Zakopanem, a także 
Moxy Warsaw Hotel. Teraz do 
tego portfolio – jako 12 obiekt – 
dołączył Aparthotel Longstay.

Spółka rozpoczęła działalność 
w 2004 r. i od samego początku 
jej działalność skupia się na zarzą-
dzaniu dzierżawionymi obiekta-
mi hotelowymi. Zaś sama nazwa 
Dobry Hotel ma być potwier-

dzeniem wysokiej jakości usług 
świadczonych w obiektach 
grupy ich gościom. 

Biuro Doradztwa Gospodar-
czego Hossa powstało w 2003 
r. jako odpowiedź na rosnące 

potrzeby rynku w zakresie usług 
doradczych dotyczących zarzą-
dzania przedsiębiorstwem. W po-
czątkowej fazie główną dziedziną 
działalności było kompleksowe 
doradztwo dla przedsiębiorstw 
z zakresu systemów zarządzania 
jakością, środowiskowego i BHP. 
Z czasem jednak działalność fir-
my rozszerzono o usługi dorad-
cze. Dotyczą: ochrony środowiska 
– w aspekcie prawnym, przetwa-
rzania danych osobowych, stałej 
obsługi bhp.

B!Pact: tak Bonduelle 
dotrzymuje zobowiązań 
wobec planety i ludzi!
Grupa Bonduelle, jako lider na światowym rynku producentów warzyw 
apertyzowanych, od wielu lat stawia sobie za cel promowanie produktów 
pochodzenia roślinnego jako podstawy jadłospisu każdego człowieka. 

Związana z naturą i ludźmi marka 
od 2018 r. pozostaje w procesie 

ogólnoświatowej certyfikacji B 
Corp. To certyfikat przyznawany 

ŚWIAT HOTELI  |  kwiecień-maj4



Znany przedsiębiorca 
inwestuje w Niechorzu
Grupa Multico, której twórcą i prezesem jest przedsiębiorca oraz inwestor 
Zbigniew Jakubas, realizuje nową inwestycję apartamentową we 
wschodniej części Niechorza. W  ramach pierwszego etapu Rezydencji 
Niechorze powstaje 89 lokali o powierzchni od 24 do 144 m kw. – W pełni 
wykończone i wyposażone lokale przekażemy klientom już w maju, tak aby 
mogli oni jak najdłużej cieszyć się sezonem letnim – zapewnia inwestor.

Klienci będą mogli wybrać apar-
tamenty jedno-, dwu-, trzy – lub 
czteropokojowe, po-
łożone w budynku 
o niskiej zabudo-
wie i słonecznej 
ekspozycji. Do 
każdego loka-
lu przynależeć 
będzie miejsce 
postojowe w ga-
rażu podziemnym.

Jeszcze w tym 
roku rozpocznie się bu-
dowa drugiego etapu inwestycji. 
Znajdą się w nim takie udogodnie-
nia, jak całoroczny basen, pokoje 
rekreacyjne, restauracja i kafejki.

 – Naszą ofertę kierujemy nie 
tylko do osób zainteresowanych 
zakupem nieruchomości rekre-
acyjnych na własne potrzeby. 
Także do inwestorów szukają-
cych bezpiecznej lokaty kapitału 

w dynamicznie rosnącym seg-
mencie branży turystycznej. Klien-

tom oferujemy możli-
wość skorzystania 

z elastycznych 
pakietów wspar-
cia w zarządza-
niu lokalem, 
pozyskiwaniu 
gości, obsługi 

rezerwacji oraz 
codziennej trosce 

o nieruchomość – 
dodaje Zbigniew Jaku-

bas.
Apartamenty powstają w bez-

pośrednim sąsiedztwie piaszczy-
stej plaży i wydm, w pobliżu lasów, 
szlaków turystycznych i wielu hi-
storycznych atrakcji. Inwestycję 
realizuje Grupa Multico. 

Generalnym wykonawcą 
pierwszego etapu inwestycji Rezy-
dencja Niechorze jest FB Antczak.
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Ireneusz Węgłowski  
w Radzie POT
Z dniem 6 kwietnia br. wiceprezes Rady Ministrów minister rozwoju, pracy 
i technologii Jarosław Gowin powołał Radę Polskiej Organizacji Turystycznej 
VIII kadencji.  Do grona przedstawicieli samorządu gospodarczego 
i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających 
w dziedzinie turystyki mianowano Ireneusza Węgłowskiego, prezesa Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

IGHP skupia praktyków ho-
telarstwa i zawsze służy 
eksperckim głosem. 
Powołanie do Rady 
POT jest dla mnie 
szczególnym wy-
różnieniem. Moja 
obecność w Ra-
dzie będzie okazją 
do działania na rzecz 

rozwoju polskiej turysty-
ki, szczególnie w kon-

tekście aktualnych 
wyzwań stojących 
przed branżą ho-
telarską, z którą 
jestem związany 

od wielu lat – mówi 
Ireneusz Węgłowski, 

prezes Izby.
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Nowa marka aparthoteli
Kryzys pandemiczny zmienił oczekiwania konsumentów dotyczące 
pobytów długoterminowych. Z  myślą o  rosnącym zainteresowaniu 
klientów oraz inwestorów Louvre Hotels Group postawiło na rozwój 
w  segmencie aparthoteli. Wprowadza na rynek nową markę Tulip 
Residences. Pierwszy hotel powstał w Joinville le Pont we Francji. Otwarcie 
kolejnego, planowane jest w centrum Warszawy.

Tulip Residences to hybrydo-
wa koncepcja długoterminowe-
go zakwaterowania, która łączy 
wspólnotę mieszkalną, prze-

strzeń coworkingową i strefę 
wypoczynku. Każdy z hoteli apar-
tamentowych zaoferuje gościom 
pokój typu studio lub aparta-
ment dwupokojowy. Zaprojek-
towane na potrzeby pobytów 

długoterminowych i wyposażo-
ne w luksusową część sypialną, 
funkcjonalny aneks kuchenny, 
szybkie łącze internetowe oraz 
panoramiczny telewizor HD. Po-
wstanie też przestrzeń coworkin-
gową. Pozwoli gościom pracować 

w inspirującym otoczeniu za-
projektowanym, by pobudzać 

twórcze myślenie. Pojawi się 
Tulip Café oferującą lekkie 
posiłki i przekąski przygo-
towane na bazie miejsco-
wych, organicznych pro-
duktów. Otwarta codzien-
nie od 6:30 do 23:00. Strefa 

wypoczynku to sala do jogi 
o powierzchni 40–60 mkw, 

sala fitness oraz urządzenie 
infraterapeutyczne Vital Dome, 
które wzmacnia odporność na 
stres, eliminuje toksyny z orga-
nizmu oraz wprowadza w stan 
odprężenia.

Wszystkie wnętrza zaprojek-
towano we współpracy z firmą 
Tremend Design i projektantką 
Magdaleną Federowicz-Boule. 

Butikowy hotel  
powstaje w Krakowie
A.Liebeskind Boutique Hotel zlokalizowany jest przy ul. Szujskiego. 
Otwarcie ma nastąpić późną wiosną, choć dokładna data zależeć będzie od 
rozwoju sytuacji związanej z  pandemią oraz obostrzeń. Aktualnie trwają 
ostatnie prace wykończeniowe.

A.Liebeskind Boutique Hotel, któ-
ry będzie skategoryzowany na 
trzy gwiazdki, posiada 33 pokoje, 
w tym jeden apartament. Poza 
tym restaurację oraz kameralny 
bar znajdujący się przy recepcji.

Tym, co szczególnie zasługu-
je na uwagę jest wyposażenie 
obiektu, stanowiące odpo-
wiedź na aktualną sytuację 
epidemiologiczną. System 
wentylacji wyposażono 
w nowoczesne urządze-
nie promieniowej joniza-
cji katalitycznej, która za-
pewnia najlepszą ochro-
nę gości likwidując wirusy, 
bakterie, grzyby, pleśnie 
oraz alergeny. Takie syste-
my stosuje się m.in. na salach 
operacyjnych, dając gwarancję 
najwyższej skuteczności. Jedno-
cześnie, rozwiązanie to w żaden 
sposób nie jest uciążliwe dla go-
ści. Jest bezgłośne i bezwonne, 
nie wymaga wietrzenia pomiesz-
czeń itp.

Dodatkowo, przy wejściu, znaj-
duje się kamera termowizyjna. 

Będzie na bieżąco sprawdzać 
temperaturę ciała wchodzących 
osób. Natomiast dostęp do pokoi 
możliwy będzie przy użyciu tzw. 
klucza mobilnego, dzięki któremu 

bezpośredni kontakt z obsługą 
może być ograniczony do mini-
mum.

Za obsługę inwestycji oraz 
pre-opening odpowiedzialna jest 
krakowska firma doradcza Hotel 
Consulting Group.

Crowne Plaza Warsaw – The 
HUB jest pierwszym hotelem tej 
marki w Polsce. To jeden z naj-
większych na świecie brandów 
hotelowych typu „upscale”, 
stworzony z myślą o nowo-
czesnych osobach podróżują-
cych służbowo. Posiada stylowe 
centrum konferencyjne o ponad 
1,4 tys. mkw. powierzchni. Z 30 
funkcjonalnymi salami, od kame-
ralnych boardroomów do prze-
stronnej sali balowej z dostępem 
do światła dziennego i nowo-
czesnym sprzętem. Zmieniające 
się środowisko pracy oznacza, 
że goście szukają inspirujących, 
elastycznych przestrzeni. Takich, 

w których 
mogliby przebywać i pracować 
jednocześnie, wyjątkowo zapro-
jektowana przestrzeń nowego 
hotelu, zapewnia właśnie taką 
możliwość.

Spotkania hybrydowe 
w Crowne Plaza Warsaw  
– The HUB
Wprowadzony w  2020 roku program Meet With Confidence został 
właśnie rozszerzony o  najnowsze rozwiązania technologiczne, a  także 
narzędzia do wydarzeń hybrydowych z ofertą zaawansowanych systemów 
audiowizualnych, którą zapewnią wiodące w  swoich dziedzinach firmy. 
Crowne Plaza Warsaw – The HUB jako pierwszy hotel sieci IHG w Polsce 
dysponuje tą ofertą. 

Sieć IHG Hotels & Resorts wprowa-
dza nowe, wielopoziomowe podej-
ście do planowania spotkań. Osoby 
dokonujące rezerwacji i planiści 
mogą wybierać spośród dwóch hy-
brydowych rozwiązań do obsługi 

wydarzeń. Smart i Expert, aby za-
gwarantować jak najlepsze doświad-
czenie dla uczestników – zarówno 
tych biorących udział w spotkaniu 
osobiście jak i wirtualnie, w jednej 
lub wielu różnych lokalizacjach.
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Studia, dlatego rozszerzamy 
jego ofertę. Możliwość 
nagrania wywiadu lub 
realizacji wydarzenia 
online na 40 pię-
trze w Panorama 
Sky Bar. Wykorzy-
stanie sześciu no-
woczesnych prze-
strzeni w Meeting 
Studios do połą-
czeń na żywo, nagrań 
w formacie telewizji 
śniadaniowej czy prze-
bitek ze studia kulinarne-
go. Jeżeli dodamy do tego za-
kwaterowanie w Apartamentach 
Corner Junior Suite, kompleksową 
ofertę cateringową czy też możli-
wość organizacji spotkania pod-
sumowującego w Apartamencie 
Prezydenckim to zobaczymy nie-
ograniczony wachlarz możliwości 
całego projektu mStudio powe-
red by Warsaw Marriott Hotel 

– mówi Ma-
riusz Paszkiel, dyrektor sprzedaży 
i marketingu hotelu Marriott.

Więcej szczegółów na temat 
możliwości Studia udzieli zespół 
sprzedaży hotelu Marriott: 
waw.ebc@marriott.com 
Tel: 22 630 78 88.

Zmiany personalne w Sofitel 
Warsaw Victoria
Stanowisko dyrektor sprzedaży i marketingu objęła Dorota Korpaczewska, 
natomiast dyrektorem operacyjnym został Michał Trzeciak. Oboje od lat 
związani są z hotelami Accor.

Dorota Korpaczewska do rodziny 
Sofitel Warsaw Victoria dołączyła 
w 2010 roku jako specjalista ds. 
sprzedaży MICE. Od 2017 roku 
pełniła funkcję zastępcy dyrek-
tora sprzedaży. Największą pasją 
Doroty jest film. Studiuje Nowe 
Filmoznawstwo na Uniwersytecie 
SWPS. W wolnych chwilach gotu-
je, odkrywając przede wszystkim 
nowe smaki w kuchni wegetariań-
skiej i wegańskiej.

Michał Trzeciak swoją karie-
rę zawodową rozpoczął w 2009 
roku w hotelu Mercure Warszawa 
Grand. Pełnił tam różne funkcje. 
W 2012 roku objął stanowisko 
kierownika ds. relacji z gośćmi, 

a niecały rok później kierownika 
recepcji. W 2014 przerwał karierę 
hotelarską na rzecz zdobywania 
doświadczenia w branży lotni-
czej, powracając do działu audytu 
wewnętrznego w Orbis w 2017 
roku. Do końca marca bieżącego 
roku Michał pełnił rolę starszego 
specjalisty ds. audytu wewnętrz-
nego w Accor Services Poland. 
Prywatnie, w wolnym czasie Mi-
chał uwielbia jazdę na rolkach. 
Jednak przede wszystkim jest mi-
łośnikiem i towarzyszem podróży, 
z których czerpie wiedzę o no-
wych kulturach i przywozi nowe 
przepisy kulinarne pozwalające 
mu spełniać się w kuchni.

Profesjonalne studio TV 
w warszawskim Marriotcie
MStudio powered by Warsaw Marriott to prestiżowe przestrzenie z pełnym 
zapleczem i  doświadczoną profesjonalną obsługą. W  skład wchodzą 
producenci, operatorzy, realizatorzy wizji, a także streamingu. Dodatkowo 
reżyser, który przy współpracy z  profesjonalnym studiem graficznym 
zadba o wyjątkową oprawę wizualną każdego projektu.

MStudio powered by Warsaw 
Marriott to blisko 200 mkw. wy-
posażonych w najnowszą tech-
nologię. Umożliwiającą realizację 
nagrań telewizyjnych, wideokon-
ferencji oraz eventów online. 

Dzięki możliwości rozbudowy 
przestrzeni także wydarzeń hy-
brydowych. 

– Wszystko to, co mamy na 
miejscu w hotelu, chcieliśmy 
wkomponować w projekt naszego 

Kolejny etap inwestycji 
w warszawskim Radisson 
Collection zakończony
Po rebrandingu dawnego Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej, w  2019 
otwarto Radisson Collection Hotel. Jednak nie wszystkie przestrzenie 
wówczas wyremontowano. Teraz zakończono prace modernizacyjne 
centrum fitness, basenu, strefy saun i SPA.

Całkowity remont tej przestrzeni 
trwał od listopada 2020 do lu-
tego 2021. Radisson Collection 
Hotel rozwiązał również umo-
wę z operatorem fitness 
firmą PR1ME. Teraz 
powstało nowocze-
sne centrum: Heart 
Gym & Wellnes.

Drugą prze-
strzenią, której 
nie poddano 
r e m o n t o w i 
w 2019 roku, 
przed otwarcie 
hotelu, są sale 
konferencyjne oraz 
foyer i taras. Ten re-
mont trwa od stycznia 
br., a jego zakończenie ma 

nastąpić jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi.

kwiecień-maj  |  ŚWIAT HOTELI 7



PANORAMA

Hotel Elbląg w sieci Focus
Sieć, należąca do Grupy Kapitałowej Immobile już niedługo zaprosi gości do 
swojego nowego, czterogwiazdkowego hotelu w Elblągu. Sieć podpisała 
15-letnią umowę dzierżawy z firmą Wiwaldi Junior.

Focus Hotel Premium Elbląg to 
pierwszy obiekt sieci, który po-
wstaje w województwie warmiń-
sko-mazurskim. Obiekt dołączy do 
grona hoteli czterogwiazdkowych, 
do którego należą hotele w Sopo-
cie, Gdańsku, Bydgoszczy, Inowro-
cławiu i Lublinie. Do dyspozycji 
gości będzie 85 pokoi, pi sal konfe-
rencyjnych, restauracja, bar, strefa 
Wellness & Spa, basen, sauna, si-
łownia oraz podziemny garaż.

Otwarcie obiektu zaplanowa-
no na maj 2021 roku, a sam ho-
tel będzie 12 już obiektem sieci. 
Spółka ma w planach poniesienie 
nakładów na podwyższenie stan-
dardu hotelu w celu ugruntowa-
nia jego pozycji lidera na lokal-
nym rynku.

– Zawarcie umowy z kolejnym 
właścicielem hotelu jest dla nas 
niezwykle satysfakcjonujące. Po-
kazuje, że pomimo panującej na 
rynku sytuacji związanej z pande-
mią mocno stoimy na nogach. Nie 
zwalniamy tempa rozwoju, a na-
sza oferta jest tym bardziej doce-
niana w tych trudnych czasach. 
Cieszy nas również fakt otwarcia 

pierwszego obiektu w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. 
Oczywiście dołożymy wszelkich 
starań, aby nowy hotel w Elblągu 
spełnił oczekiwania wszystkich 
odwiedzających nas gości – mówi 
Łukasz Płoszyński, wiceprezes 
zarządu sieci Focus Hotels.

Nowy hotel, tak jak pozosta-
łe hotele sieci Focus, oferował 
będzie szybki bezpłatny Internet 
Wi-Fi w całym budynku. Poza 
tym darmowy dostęp kącika 
biznesowego z drukarką. Hote-
lowi goście będą mogli bezpłat-
nie skorzystać z sauny i siłowni. 
Każdy pokój zostanie wyposa-
żony w duże i wygodne łóżko, 
przestronną łazienkę, telewizor, 
biurko do pracy oraz zestaw do 
parzenia kawy i herbaty. Ponad-
to goście otrzymywać będą kawę 
i kanapkę na wynos gratis, tak 
jak ma to miejsce we wszystkich 
obiektach sieci. Natomiast dzieci 
i młodzież do lat 18-stu, zakwate-
rowane w pokoju z rodzicami lub 
opiekunami, zgodnie ze standar-
dem marki, będą nocować bez-
płatnie.

Gemology Cosmetics Paris  
– marka do SPA
Wybór marki kosmetycznej do hotelowego SPA to decyzja, której znaczenie 
może zaskoczyć. Kosmetyki mogą być tylko produktem, który posłuży do 
masażu czy zabiegu na twarz, albo będą siłą obiektu o  dużym wpływie 
na rachunek ekonomiczny, wizerunek, pozycjonowanie i  atrakcyjność 
hotelowego SPA. Po niemal 20 latach pracy w spa i budowaniu koncepcji 
SPA uzdrowiskowych, hotelowych czy day spa wiem, jak ważna jest jakość 
kosmetyków, szerokość oferty, atrakcyjność i spójność marki z charakterem 
obiektu. Niewiele marek jest w  stanie zapewnić wszystkie potrzeby 
hotelowego Spa. Gemology jest bez wątpienia jedną z  nich. Dlatego 
zdecydowałam się na jej dystrybucję w  Polsce – mówi Aneta Muller, 
ekspertka rynku SPA.

Gemology Cosmetics Paris jest 
pionierem kosmetyki mineralnej. 
Marka opracowała pierwsze na 
świecie produkty na bazie kamie-
ni szlachetnych oraz półszlachet-
nych i w pełni oparła koncepcję 
na drogocennych minerałach.

Laboratorium Gemology Co-
smetics opanowało unikalną 
technologię pozwalającą na 
ekstrakcję i stabiliza-
cję oligoelemen-
tów (żelazo, 
cynk, miedź, 
magnez …) 
z kamieni 
takich jak 
Szafir, Smit-
sonit, Rubin, 
A m e t y s t … . 
Dało to moż-
liwość wprowa-
dzenia w skład ko-
smetyków bardzo pożą-
danych pierwiastków śladowych 
w najczystszej postaci, by zapew-
nić skuteczną oligoterapię skóry.

Gemology Cosmetics jest 
obecna w luksusowych obiektach 
SPA, klinikach i salonach w ponad 
30 krajach, gdzie oferuje holi-
styczne zabiegi premium oraz ko-
smetyki do pielęgnacji domowej.

Jest ceniona za skuteczność, 
szlachetne składniki, unikalne, 
ewoluujące konsystencje, wyra-
finowane zapachy, packaging, 
procedury zabiegowe, wizeru-
nek i komunikację.

Szeroka oferta zabiegowa 
ma wellnessowy charakter. Nie-
odzownym elementem wszyst-
kich zabiegów na twarz i ciało 
są masaże cennymi kamieniami 
szczególnie ważne w dzisiejszej 
dobie potrzeby odstresowania, 
relaksu.

Gemology Cosmetics to mar-
ka, która daje potężne możliwości 
i odpowiada na wszystkie potrze-
by hotelowego SPA. Wnosi silną 

koncepcję mineralnej pielę-
gnacji bazującej na ka-

mieniach szlachet-
nych, wizerunek 

premium i in-
n o w a c y j n e 
f o r m u ł y 
o skutecz-
ności po-
twierdzonej 

badaniami.
Oferuje li-

nie kosmetyków 
p r o f e s j o n a l n y c h 

i detalicznych dla wszyst-
kich rodzajów skóry w tym linię 
dla mężczyzn a także perfumy 
i produkty lifestylowe. Wszystko 
w eleganckim, niepretensjonal-
nym stylu.

Tę już szeroką ofertę uzupeł-
niają teraz produkty hotelowe 
Gemology Cosmetics Paris w po-
jemnościach 40 ml i 300 ml.

Kompasy Vistuli 2021
– Nawet w tak trudnych czasach, jak dzisiejsze, warto marzyć, bo marzenia 
się spełniają – przekonuje Paulina Zawadzka, tegoroczna laureatka konkursu 
„Kompasy Vistuli” w  kategorii Menedżer. 
W kategorii Przedsiębiorca, nagrodzono 
Aleksandrę Dubieniecką. „Kompasy 
Vistuli” wręczono po raz drugi. 
Szkoła Główna Turystyki 
i Hotelarstwa Vistula wyróżnia 
w  ten sposób swoich 
najlepszych absolwentów. 

Finał „Kompasów Vistuli” 
– konkursu dla absolwen-
tów Szkoły Głównej Tury-
styki i Hotelarstwa Vistula 
odbył się 8 kwietnia podczas 
wirtualnej gali towarzyszą-
cej Global Meetings Industry Day 
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2021. Kapituła doceniła odwagę 
i konsekwencję tegorocznych lau-
reatek, ich energię i wytrwałość. 
Właśnie te cechy są szczególnie 
ważne w dzisiejszych czasach. 
Bez nich nie da się ani przetrwać 
w branży, ani planować dobrej 
przyszłości.

W kategorii Menedżer uho-
norowano Paulinę Zawadzką, 
absolwentkę studiów licen-
cjackich na kierunku Turystyka 
i Rekreacja w Wyższej Szkole 
Ekonomiczno-Informatycznej 
(2011), która była poprzedniczką 
SGTiH Vistula. Paulina Zawadz-
ka stworzyła od podstaw Dział 
Sprzedaży Konferencji i Bankie-
tów w Crowne Plaza Warsaw. 
Obecnie realizuje się na stanowi-
sku kierownika działu. – Pomimo 
tego czasu, w którym jest cała 
nasza branża, zachęcam do tego, 
aby cały czas stawiać sobie nowe 
cele i nowe wyzwania i żeby ma-
rzyć, bo marzenia się spełniają 
– powiedziała Paulina Zawadzka 
podczas gali wręczenia „Kompa-
sów Vistuli”.

W kategorii Przedsiębiorca 
nagrodzono zaś Aleksandrę Du-
bieniecką. To absolwentka stu-
diów magisterskich na kierunku 
Turystyka Biznesowa w Wyższej 
Szkole Ekonomiczno-Informa-
tycznej (2009). Zaczynała od pra-
cy na przysłowiowym zmywaku 
w rodzinnej firmie. Obecnie jest 
właścicielką i menedżerem obiek-
tów hotelowych i gastronomicz-
nych w Ustce. – Dziękuję za ten 
Kompas i zachęcam innych do 
wzięcia udziału w tym konkursie, 
bo warto – powiedziała laureatka 
odbierając statuetkę.

Szkoła Główna Turystyki i Ho-
telarstwa Vistula docenia ludzi, 
którzy mają zapał i potencjał, a do 
tego potrafią komunikować się, 
dostrzec zmiany i przewidzieć 
trendy. Właśnie takie są tegorocz-
ne laureatki „Kompasów Vistuli”. 
Ich droga zawodowa świadczy 
o wszechstronnej wiedzy i prak-
tycznym przygotowaniu oraz 
wysokich kompetencjach, jakie 
zdobyły w trakcie studiów. Są naj-
lepszymi ambasadorkami Szkoły 

Głównej Turystyki i Hotelarstwa 
Vistula i mogą wskazać drogę in-
nym. Są w grupie liderów, którzy 
wyprowadzą z hibernacji branżę 
turystyczną, spotkań i HORECA. 
Już niebawem nastąpi ich dyna-
miczny rozkwit, bo tego potrze-
bują społeczeństwa.

Konkurs „Kompasy Vi-
stuli” jest skierowany do 

polskich i zagranicznych absolwen-
tów SGTiH Vistula i jej poprzedni-
czek. Jego celem jest wyłonienie 
i uhonorowanie osób, które od-
niosły znaczący sukces na polu za-
wodowym związanym z szeroko 
pojętą gościnnością.

Inicjatorem konkursu, który 
odbywa się pod patronatem-
Polskiej Izby Turystyki, jest Rada 

Biznesu Szkoły Głównej Turysty-
ki i Hotelarstwa Vistula, w której 
skład wchodzą przedsiębiorcy 
z branży turystycznej oraz dzien-
nikarze branżowi.

Partnerem jest Izba Gospodar-
cza Hotelarstwa Polskiego oraz 
MPI Poland Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Organizatorów 
Spotkań.

R E K L A M A
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NYX HOTEL WARSAW
TEAM, KONCEPT, STRATEGIA
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Paulina Kołodziejczyk  
– General Manager

Gratuluję objęcia nowego stanowiska i otwarcia hotelu, tak 
wyczekiwanego przez warszawiaków i branżę. Jakie były 
Pani kluczowe działania w ramach przygotowania obiektu do 
uruchomienia? Jak trudności związane z pandemią wpływały na 
działalność operacyjną?
Przede wszystkim bardzo dziękuję za gratulację.

Cały proces pre-openingu NYX Hotel Warsaw był rozłożony 
w czasie. Otwarcie planowaliśmy na kwiecień-maj 2020 roku, 
ostatecznie otworzyliśmy się 1 marca br., a więc w konsekwencji 
pandemii i lockdownu doszedł nam dodatkowy rok na przygoto-
wania. Już od 2018 roku brałam czynny udział w procesie tworze-
nia tego obiektu. Do moich obowiązków należał przed wszystkich 
bieżący kontakt z projekt managerem, wydelegowanym z centrali. 
W związku z tym, że osoba ta nie mogła często bywać w Polsce, ja 
byłam na miejscu odpowiedzialna za relacje z deweloperem. Pan-
demia skutecznie spowolniła nasze przygotowanie. W ubiegłym 
roku, przy całkowitym lockdownie, cała nasza ekipa, wraz z firma-
mi wykończeniowymi, musiała opuścić Polskę na trzy miesiące. 
Nastąpiła też zmiana projekt managera, co wiązało się z wdroże-
niem nowej osoby we wszystkie aspekty prac przygotowawczych.

Chociaż w branży hotelarskiej pracuję już od dłuższego czasu, 
tworzenie NYX Hotel Warsaw było pierwszym pre-openingiem 
w mojej karierze zawodowej. Przyznam szczerze, że nie sądziłam, 
że projekt ten będzie tak wymagający i czasochłonny. Bardzo 
długo przygotowywaliśmy się do budowania konceptu hotelu, 
wszystkich akcji sprzedażowych, promocji, opracowywaliśmy 
oferty dla różnych typów gości. Wybuch pandemii był niespo-
dziewanym zwrotem – nagle musieliśmy przekierować naszą 
pracę na zupełnie inne zadania i skupić się na tym, jak przygoto-
wać obiekt, by zapewnić naszym gościom maksymalne bezpie-
czeństwo. Muszę przyznać, że był to bardzo burzliwy, pełen wy-
zwań okres, ale wysiłek się opłacił. Jestem dumna z efektów pracy 
mojego zespołu i z tego, co wspólnie udało nam się osiągnąć. 

Wspomniała Pani, że była od samego początku w tym projekcie. 
Czy czerpano od Pani jakieś pomysły? Konsultowano się 
np. w kwestii aranżacji wnętrz?
Moja praca w okresie pre-openingu w dużej mierze obejmowała 
wsparcie zespołu projektowego, także pod kątem wykończenia 

Naszą unikalność dobrze oddaje  
nazwa marki – NYX to grecka bogini 
nocy, patronka spragnionych ucieczki 
w świat nocnych obietnic.

NYX Hotel Warsaw – pierwszy obiekt uznanej marki w Polsce. Zachwyca aranżacją i urzeka 
sztuką zdobiącą wnętrza. Ujmuje dbałością o wszystkie detale. W swojej strategii zawarł 

dość nowatorskie podejście do kreowania doświadczeń dla swoich gości. Wyraźnie 
widoczna jest tu także troska o najmłodszych przybyszy. W rozmowie ze mną członkowie 

zespołu, opowiedzieli o założeniach, strategii, zarządzaniu, wyjątkowości i sobie. Zapraszam 
w podróż po hotelu NYX. Lada chwila będziemy już mogli odwiedzić go osobiście.

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK

operacyjnego oraz wymogów związanych z lokalnymi wymo-
gami/ licencjami/ w tym polską kategoryzacją. Oczywiście nasz 
główny projektant Andreas Neudahm miał swoją, konkretną wi-
zję, jednak słuchał naszych sugestii i wykorzystywał je w swojej 
pracy koncepcyjnej. Zależało mu, na tym, aby wnętrza NYX Hotel 
Warsaw wyrażały ducha miasta, dlatego przyjechał parokrotnie 
do Polski i wspólnie z naszym zespołem eksplorował Warszawę 
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oraz szukał inspiracji w lokalnej kulturze. We wnętrzach widzi-
my zatem akcenty nasuwające skojarzenia z wnętrzarstwem 
okresu PRL, takie jak politura mebli, na ścianach wiszą portrety 
ikon polskiej popkultury, przestrzenie wspólne wypełnia sztuka 
lokalnych artystów z obszaru street i urbanart. 

W jaki sposób przygotowywała się Pani do zarządzania hotelem 
– nowym na warszawskim rynku, pod nieobecną dotychczas 
marką w Polsce?
Moje przygotowania zaczęły się w 2018 roku. Po roku pracy 
w znajdującym się także w Warszawie hotelu sieci Leonardo 
Hotels – Leonardo Royal, otrzymałam potwierdzenie, że centra-
la planuje finalizację projektu NYX Hotel Warsaw. Wtedy też za-
proponowano mi udział w projekcie w charakterze General Ma-
nagera. W pewnym momencie pojawił się pomysł przekazania 
mi zarządzania obydwoma warszawskimi hotelami sieci, jednak 
ostatecznie, z uwagi na ważną rolę marki NYX Hotels w strategii 
rozwojowej grupy, zdecydowano, że muszę się skupić na jed-
nym. Cieszyłam się, że zaproszony przeze mnie do współpra-
cy Marcin Sadło – bardzo doświadczony sprzedawca w bran-
ży HoReCa – podoła przyszłościowej roli dyrektora sprzedaży 
i wspólnie pracowaliśmy nad przygotowaniem hotelu NYX Ho-
tel Warsaw. Ponieważ sieć ma plany dalszej ekspansji zarówno 
w Warszawie, jak i całej Polsce, prowadząc rekrutację, myśle-
liśmy przyszłościowo, mając na uwadze dłuższą perspektywę. 
Dobierałam partnerów, którzy podołaliby, zarówno w hotelu 
Leonardo Royal, NYX Hotel Warsaw, jak i ewentualnie w biurze 
regionalnym, które docelowo pojawi się w Polsce. 

Z których doświadczeń i dotychczasowych praktyk najwięcej Pani 
czerpała przy tym projekcie?
Jeżeli chodzi o moje doświadczenia zdobyte w hotelach pięcio-
gwiazdkowych, to na pewno pozostała mi umiejętność indywi-
dualnego podejścia do gościa – otwarcie na jego wszelakie ocze-
kiwania, niezależnie od wieku. Mój dyrektor w Krakowie zawsze 
podkreślał, jak istotny jest zgrany zespół i to, że trzeba grać do 
jednej bramki. Wiedziałam, że takie podejście będzie kluczo-
we przy uruchomieniu NYX Hotel Warsaw. Natomiast praca 
w Warszawie nauczyła mnie działania przy dużym obłożeniu, 
pokory, umiejętności zarządzania stresem i optymistycznego 
podejścia – wiary w to, że nie ma rzeczy niemożliwych i wszyst-
ko da się zrobić.

Jakim jest Pani liderem? Jakie założenia przyświecają Pani 
w codziennym zarządzaniu?
W moim zespole każdy z kierowników buduje swój dział samo-
dzielnie. Przedstawia mi pomysł na zarządzanie, wspólnie go 
omawiamy tak, aby pasował do całej wizji hotelu, jednak finalna 
decyzja o ostatecznym kształcie zespołu należy do kierowników. 
Jestem raczej wsparciem i oparciem. Ufam swoim pracownikom, 
doceniam ich wiedzę i doświadczenie. Poza tym staram się być 
dla nich dostępna, być jak najbliżej. Moje drzwi są zawsze otwar-
te, a w NYX Hotel Warsaw za biuro nadal służy mi przestrzeń 
wspólna. Kiedyś ktoś mi powiedział, że nie zna drugiej tak auten-
tycznej osoby, jak ja. Po mnie widać każdą emocję. Czy jestem za-
dowolona, czy nie. To też ułatwia nam komunikację, bo pracow-
nicy wiedzą, jakie są moje oczekiwania (śmiech). Znam każdego 

pracownika z imienia i nazwiska. Wiem co się u nich dzieje, kiedy 
mają urodziny. Także z personelem z outsourcingu staram się 
zbudować bliskie relacje, oparte na partnerstwie i zaufaniu. 

Przechodząc do samego hotelu i marki. NYX Hotel Warsaw to...
Najlepszy hotel na mapie Warszawy. Mam nadzieję, że już 
wkrótce będziemy mieli szansę zaprezentować unikalny kon-
cept NYX Hotel Warsaw w pełnej krasie, pokazać pełnię naszych 
możliwości. NYX Hotels by Leonardo Brands to marka lifestylo-
wa, w pełnym tego słowa znaczeniu. Tradycyjne hotele celują 
w zapewnienie doświadczenia „home away from home”, sku-
piają się na zapewnieniu warunków do wygodnego wypoczynku 
w pokojach i apartamentach pokojowych. Hotele lifestylowe, 
takie jak NYX Hotel Warsaw, pozwalają gościom przeżyć coś 
unikalnego – poznać lokalną kulturę, sztukę, wziąć udział w cie-
kawym wydarzeniu typu koncert czy pokaz mody. Nie chcemy, 
żeby nasi goście zamykali się w swoich pokojach i apartamen-
tach lub „uciekali” w miasto. W NYX Hotel Warsaw przestrzenie 
wspólne zaaranżowaliśmy tak, by goście mogli i chcieli spędzać 
w nich czas, poznając nowych ludzi oraz po prostu dobrze się 
bawiąc. Oferujemy obszerne lobby łączące przestrzeń restau-
racyjną i barową „Clash”, drugi bar na dachu wieżowca z im-
ponującym widokiem na panoramę miasta, muzykę na żywo, 
sety DJ-a – notabene mojego pracownika, który hobbistycznie 
po zniesieniu obostrzeń będzie umilał naszym gościom czas. 
W hotelu znajduje się też strefa gier oraz wydzielone w różnych 
miejscach hotelu stanowiska do coworkingu. Niebawem wpro-
wadzimy też szeroką ofertę rozrywkową w postaci ciekawych 
eventów, takich jak koncerty, spotkania z artystami, występy 
komików czy pokazy mody. 

Dlaczego goście powinni wybrać właśnie Wasz hotel? Mając 
do wyboru wiele innych warszawskich. Zarówno takich 
z ugruntowaną pozycją, jak i całkiem nowych.
Naszym głównym atutem jest unikalność na rynku. Jej charak-
ter dobrze oddaje nazwa marki – NYX to grecka bogini nocy, 
patronka spragnionych ucieczki w świat nocnych obietnic. Jed-
nym przynosi odpoczynek po trudach dnia, przed innymi otwie-
ra świat ekscytujących przygód w tętniącym życiem mieście. 
Hotele NYX gwarantują obydwie opcje. Znaleźć w nich można 
zarówno doskonałe warunki do relaksu, jak i nocnej rozrywki, 
zgodnie z naszym credo „Noc należy do nas”.

Oprócz tego oferujemy najwyższy standard obsługi. Dla mnie 
kluczowe znaczenie w zarządzaniu hotelem jest szczególna dba-
łość o gości. A to zaczyna się od słuchania. Czytam wszystkie 
komentarze i osobiście na nie odpowiadam. Pytamy gości, cze-
go potrzebują i spełniamy ich oczekiwania. Wielokrotnie udało 
mi się przekuć skargę w pozytywne podejście i powrót gościa. 
Wiem, że każdy z moich kierowników pracuje w ten sam sposób. 

W przestrzeniach wspólnych obiektu zostały wystawione dzieła 
wschodzących, lokalnych artystów. Jaką rolę w hotelu NYX Hotel 
Warsaw pełni sztuka?
Kolekcja sztuki street i urbanart obecna w NYX Hotel Warsaw 
stworzona została na nasze zamówienie przez czołówkę pol-
skich artystów. Są to ludzie znani i doceniani w świecie arty-
stycznym nie tylko w Polsce, ale też zagranicą. W zainicjowanej 

ŚWIAT HOTELI  |  kwiecień-maj12



WYWIAD NUMERU

przez artystę funkcjonującego pod pseudonimem Banksy dobie 
zainteresowania streetartem przez koneserów sztuki, udało się 
im wypracować uznanie i rozpoznawalność na całym świecie. 
Ich sztukę możemy oglądać w szanowanych galeriach miast ta-
kich jak Londyn, Nowy Jork czy Berlin. Nasza kolekcja ma swo-
jego kuratora – jest nim Jacek Sosnowski, reprezentujący Fun-
dację Propaganda. Zadbał on o to, by „sztuka ulicy” wkroczyła 
we wnętrza hotelu i tym samym wprowadziła do nich ducha 
miasta. Dzięki temu Warszawa jest obecna w hotelu, nasi goście 
z pewnością nie zapomną, że znajdują się w stolicy Polski. 

Poza tym obecność sztuki, jako jednego z filarów unikalne-
go designu wnętrz hotelu, ma zapewnić gościom nietuzinkowe 
wrażenia estetyczne. W NYX hotel Warsaw oferujemy pełen 
pakiet – przemawiamy do wszystkich zmysłów, staramy się za-
opiekować wszystkimi potrzebami naszych gości. 

Jaka jest strategia i grupa docelowa? Od wielu hotelarzy słyszę, że 
aktualnie chyba najważniejszym odbiorcą jest rodzina z dziećmi. 
Pamiętaliście o nich? Co im oferujecie?
Jeśli chodzi o strategię, to przyznam, że pod wpływem pandemii 
musieliśmy ją zmienić i na nowo obrać kierunek. Zostało główne 
założenie, czyli mocne skupienie się na rynku lokalnym. W pro-
cesie wdrażania zmian nie zrezygnowaliśmy z żadnych działań 
marketingowych. Musieliśmy je tylko przemodelować tak, aby 
dotrzeć z przekazem w momencie, w którym gość będzie już 
mógł podróżować i nas odwiedzić. W tej kwestii wspiera nas 
agencja PR, dzięki której możemy odpowiednio zaplanować dal-
sze kroki.

Naszą ofertę adresujemy do różnych typów gości: turystów, 
city-breakerów, przedstawicieli świata biznesu, ale rodzina 
z dziećmi jest dla nas także bardzo ważnym segmentem rynku. 

Widzieliśmy, jak w ubiegłe wakacje, po uruchomieniu bonu tu-
rystycznego, wzrosło obłożenie i zainteresowanie tej grupy wy-
poczynkiem w hotelu. Jesteśmy przygotowani od początku do 
końca do ich przyjęcia. Mamy piękny oraz dobrze wyposażony 
pokój rodziców i dziecka. Wszelkie udogodnienia w części re-
stauracyjnej, aby dzieci mogły w sposób przyjazny, z elementa-
mi zabawy, skorzystać z naszych propozycji kulinarnych. Na bu-
fecie śniadaniowym są produkty i dania dedykowane dzieciom, 
a nasi szefowie kuchni z przyjemnością przygotują dzieciom 
dania na zamówienie. W pokoju będzie na nich czekało, nie tyl-
ko łóżeczko i wanienka, ale także cudowne pakiety powitalne... 
choć nie chciałabym zdradzać więcej szczegółów. Sama jestem 
mamą półtorarocznego synka i dopiero teraz mam świadomość, 
jak te elementy są istotne. Aktualnie moim konikiem jest to, aby 
rodziny czuły się u nas komfortowo.

Wyobrażam sobie tremę związaną z otwarciem. Jak Pani 
sobie z nią radzi w takich momentach i ogólnie na co dzień 
– jak wiadomo praca hotelarza należy do stresujących...
Relaks przynosi mi fitness, wyprawy górskie i ogólnie turystyka. 
Regularnie, raz na kwartał mam zaplanowany 7-dniowy wypo-
czynek. Staram się tego pilnować, gdyż dostarcza mi to możli-
wości odpowiedniego naładowania baterii. Mój urlop jest zapla-
nowany w pierwszym tygodniu stycznia na cały rok. Co z resztą 
rekomenduję swoim pracownikom. Niestety zeszły rok nie dał 
mi takiej możliwości. Choć, nie będę ukrywać, absolutnie nie był 
to czas zmarnowany, gdyż aktualnie jestem poświęcona macie-
rzyństwu i każda chwila z rodziną dodaje mi sił. Obecnie razem 
spędzamy czas na łonie natury czy na spacerach. To mnie relak-
suje i napędza do dalszych działań.

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

Le
on

ar
do

 H
ot

el
s, 

au
to

r: 
Pi

ot
r G

ęs
ic

ki
 

kwiecień-maj  |  ŚWIAT HOTELI 13



WYWIAD NUMERU

Marcin Sadło  
– Director of Sales Warsaw

Na czym oparta jest komunikacja sprzedażowa? Na czym skupiacie 
przekaz i które walory szczególnie eksponujecie? 
NYX Hotel Warsaw to przede wszystkim pierwszy i oczywiście, 
jak do tej pory, jedyny obiekt lifestylowej marki sieci Leonardo 
Hotels w Polsce. 

Jego oferta może się wydawać szczególnie atrakcyjna dla lu-
dzi młodych, ale kierujemy ją do wszystkich tych, którzy szukają 
nietuzinkowego miejsca w centrum miasta – by zrelaksować się 
po pracy, odbyć spotkanie biznesowe na zupełnym luzie, z dj-
-em za barem.

Naszym ogromnym walorem jest położenie w ścisłym cen-
trum Warszawy, ale też unikalny koncept sztuki we wnętrzach 
hotelu oraz nasz drugi bar na 19 piętrze. Otwarty dach daje wie-
le możliwości: organizacja eventu na 200 osób, sesja zdjęciowa 
czy film reklamowy z panoramą Warszawy w tle.

Jak pandemia i lockdown oddziaływają na Pana zadania, cele?
Od marca 2020 nie można już mówić o sprzedaży, którą znamy 
od lat. Wcześniej mogliśmy planować różne akcje sprzedażowe 
na kilka miesięcy a nawet rok do przodu. Obecnie w wyniku cią-
głych zmian w restrykcjach rządowych musimy na bieżąco rewi-
dować nasze strategie, akcje marketingowe i charakter działań 
komunikacyjnych adresowanych do klientów. Poza tym od sa-
mego początku pandemii wiele firm wprowadziło home office 
dla swoich pracowników i ograniczyło wszelkie kontakty z oso-
bami z zewnątrz. W konsekwencji w I połowie 2020 roku musie-
liśmy polegać głównie na kontakcie telefonicznym i mailowym. 
Z czasem sytuacja uległa zmianie i zaczęliśmy na nowo umawiać 
spotkania z klientami. Jeszcze przed otwarciem NYX Hotel War-
saw rozpoczęliśmy wizje lokalne z naszymi partnerami w celu 
bliższej prezentacji oferty i wnętrz hotelu. Przed pandemią pla-
nowaliśmy organizację na szeroką skalę tzw. site inspection we-
eks (trwające 2 – 3 tygodnie serie codziennych spotkań z klien-
tami w hotelu), jednak pandemia zrewidowała nasze założenia. 
Ważnym efektem pandemii jest też fakt, że mocniej niż zwykle 
skupiliśmy się na bliskiej współpracy z lokalnymi firmami, które 
to w głównej mierze organizowały przyjazdy do Warszawy. 

W jaki sposób chce Pan sprzedawać ofertę hotelu? Czym wyróżnia 
się na tle konkurencji?
NYX Hotel Warsaw to nie tylko produkt – hotel, w którym 
można miło spędzić weekend, Walentynki czy Sylwestra. Jest 
to miejsce położone w ścisłym centrum miasta, mieszczące się 
w bardzo nowoczesnym kompleksie, przepełnione sztuką lokal-
nych artystów.

Nasza oferta biznesowa to przede wszystkim 5 nowocze-
snych i przestronnych sal konferencyjnych, których uzupełnie-
niem jest Clash Bar wraz z bilardem i grami retro oraz restauracja 
na 272 osoby. Dodatkowo po konferencji w sezonie letnim za-
prosimy na pysznego steak’a i integrację przy oryginalnych drin-
kach w mieszczącym się na 19 piętrze rooftopbarze. W związku 
z sytuacją pandemiczną oferujemy też możliwość zorganizowa-
nia spotkania online, dzięki mieszczącemu się w naszym hotelu, 
doskonale wyposażonemu studiu. 

Przedstawiciele wszystkich naszych grup docelowych – in-
centive, leisure, biznes dotrą do hotelu bezpośrednio z dworca 
Warszawa Centralna dedykowanym tunelem, a do swoich prze-
stronnych pokoi wjadą jedną z naszych wind panoramicznych. 

Co sieć NYX Hotels by Leonardo Brands bezpośrednio 
wnosi z narzędzi sprzedażowych do strategii oraz założeń 
funkcjonowania warszawskiego hotelu?
Przedstawiciele centrali sieci Leonardo Hotels znajdującej się w Ber-
linie (np. Revenue, Management, Head of Sales Central Europe) od 
samego początku uczestniczą w tworzeniu warszawskiego hotelu 
spod szyldu NYX Hotels. W sprzedaży czerpiemy mnóstwo inspi-
racji z wiedzy i doświadczeń naszych kolegów z innych obiektów 

Od marca 2020 nie można  
już mówić o sprzedaży,  
którą znamy od lat.
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marki. Centrala promuje nas globalnie we wszystkich kanałach e-
-commerce, a także poprzez wysyłany cyklicznie newsletter, trafia-
jący do wszystkich naszych globalnych kontaktów. Ostatnio organi-
zowaliśmy virtual tour z niemieckimi agentami MICE z AMEX, który 
został zaplanowany i skoordynowany przez naszą centralę. Koledzy 
z centrali prezentują także w naszym imieniu NYX hotel Warsaw na 
organizowanych w zeszłym i tym roku targach online.

Z jakich nowoczesnych technologii korzysta zarządzany przez Pana dział?
Od jakiegoś czasu sieć Leonardo Hotels Europe mocno stawia 
na narzędzia, które mają poprawić nasz komfort pracy i popra-
wić jakość prezentacji hotelu.

Do takich narzędzi należy Scaura, dostarczająca nam możli-
wość generowania linka z dostępem do wszystkich materiałów 
marketingowych i sprzedażowych, które mogą zostać spersona-
lizowane pod danego klienta.

Ważnym elementem naszej pracy jest także Saleforce, bez 
którego nie wyobrażam sobie dobrze funkcjonującego działu 
sprzedaży w globalnej sieci. W skrócie gromadzimy tam wszyst-
kie informacje o naszych klientach, strategiach sprzedażowych, 
aktywnościach i co ważne – mamy dzięki niemu łatwy dostęp 
do wszystkich informacji cyrkulujących wewnątrz naszej sieci. 
Narzędzie w dużym stopniu usprawnia interakcję i współpracę 
pomiędzy zespołami działającymi w różnych krajach. 

Oferta MICE – jak obecnie ją sprzedawać? 
Na jakiś czas odeszliśmy od standardowego modelu sprzedaży 
oferty MICE.

Większość wydarzeń przeniosła się online, kongresy na kolej-
ny rok przenoszone są na inny termin, a szkolenia organizowane 
są na platformach lub komunikatorach typu zoom.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu i nowym trendom, 
stworzyliśmy w porozumieniu z agencją Justpoint nowoczesne 
Studio TV X. Oczywiście uprzednio dokonaliśmy rozeznania na 
rynku, jak wygląda zapotrzebowanie na tego typu usługi. Z ofer-
tą wyszliśmy do wszystkich naszych klientów, którzy w więk-
szości deklarowali chęć organizacji tego typu wydarzenia do 
końca tego roku. Niestety obostrzenia są tutaj bezlitosne i jest 
to jedyna forma współpracy w obecnej sytuacji. Wszyscy cze-
kamy na zniesienie limitu osób na konferencjach, aby przynaj-
mniej poszerzyć naszą ofertę o konferencje hybrydowe, na któ-
re także otrzymujemy zapytania.

Jak pandemia wpłynęła na podejście klientów w tym obszarze? 
Jak zmieniły się ich oczekiwania i poprzez jakie działania hotel 
będzie chciał im sprosta? 
Klienci oczekują zapewnienia przez hotel bezpieczeństwa dla 
uczestników konferencji. Bardzo szybko wprowadziliśmy w na-
szym hotelu procedury HRS i otrzymaliśmy certyfikat widoczny 
na naszym profilu. Wraz z początkiem epidemii sieć Leonardo 
Hotels Europe wdrożyła procedury COVID-19 we wszystkich 
hotelach. Podczas konferencji każdy poczęstunek „kawowy” jest 
pakowany hermetycznie do toreb, przekazywanych każdemu 
uczestnikowi. W przypadku bufetu lunchowego, jedzenie jest 
serwowane przez naszego pracownika, a kawa na zamówienie – 
do stolika. Wprowadziliśmy dodatkowe oznaczenia informujące 
o limitach osób w ustawieniu COVID-19 w materiałach promują-
cych nasze sale konferencyjne. Są one systematycznie wietrzone, 
podobnie jak pokoje gościnne i restauracja. Na każdym piętrze 
zapewniliśmy dystrybutory z płynem do dezynfekcji i mnóstwo 
innych zabezpieczeń, które czynią NYX Hotel Warsaw zupełnie 
bezpiecznym. Podpisuję się pod tym z czystym sumieniem. 
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jemy i serwujemy najbliższym. Mamy to na uwadze i dokłada-
my wszelkich starań, by posiłki dostępne u nas były smaczne, 
zdrowe i przede wszystkim stworzone z najwyższej jakości 
produktów. 

W jaki sposób szuka Pani i dobiera dostawców?
Zazwyczaj korzystamy z oferty sprawdzonych dostawców, któ-
rzy gwarantują nam dostarczenie towaru świeżego i najwyższej 
jakości. Są to nie tylko dostawcy lokalni, ale także pochodzący 
z innych regionów Polski oraz zza zagranicy. Szukamy produk-
tów posiadających odpowiednie certyfikaty, pochodzących 
z wiarygodnego, pewnego źródła. 

Pani Paulina podkreśliła istotę rodzin z dziećmi. Jaką propozycję 
ma Pani dla tej grupy?
Z doświadczenia wiem, że dzieci są bardzo wymagającymi go-
śćmi. Są wśród nich mali koneserzy, którzy lubią wyszukiwać 
i poznawać nowe smaki. Jednak są też takie dzieci, które jedzą 
wyłącznie swoje ulubione dania. Dlatego też zrezygnowaliśmy 
z zamieszczania w menu pozycji dla dzieci. Każdemu dziecku 
przygotowujemy danie na życzenie – takie, na które w danej 
chwili ma ochotę. Oczywiście dbamy przy tym, by posiłki serwo-
wane najmłodszym były zdrowe i dostosowane do ich potrzeb 
rozwojowych. 

Jak wygląda oferta śniadań? Czym się wyróżnia?
Oferta śniadaniowa restauracji NYX Hotel Warsaw jest dla nas 
wyjątkowo ważna. Śniadanie jest ostatnim etapem pobytu go-
ścia w hotelu i ma duży wpływ na opinię, jaką na jego temat 
zbuduje i wspomnienia, jakie z niego wyniesie. Dlatego zależy 
nam na tym, żeby nasi goście opuszczali hotel zachwyceni śnia-
daniami. Na pewno oferta jest bardzo rozbudowana. Chcemy, 
żeby na śniadaniu pachniało chlebem i świeżymi ziołami i żeby 
każdy z gości znalazł coś, co lubi, albo coś, co go zainteresuje: 
nabiał, ryby, świeże warzywa, owoce. Nie są to sztampowe roz-
wiązania. Zależy nam na tym, aby nawet podczas dłuższego po-
bytu, każdego dnia gość znalazł w naszym bufecie coś nowego. 
Oprócz klasycznych pozycji, takich jak jajka, sery, czy wędliny, 
będziemy oferować duży wybór płatków, suszonych owoców, 
orzechów i ziaren zbóż do samodzielnego skomponowania mu-
sli, a także wyraźnie izraelskie akcenty takie jak różne typy hu-
musu czy szakszukę. 

Jakie osobowości tworzą Pani zespół?
Są to różne osobowości, które łączą wspólne zainteresowania 
i wzajemna akceptacja. Praca na kuchni potrafi być bardzo cięż-
ka, dlatego umiejętność opanowania stresu i emocji jest nie-
zwykle ważna. Poza tym zależy mi na tym, żebyśmy wspólnie 
budowali atmosferę, w której każdy czuje się przede wszystkim 
dobrze i może z przyjemnością i bez skrępowania realizować 
swoją pasję, jaką jest gotowanie. Przedstawiciele mojego zespo-
łu są dla mnie bardzo ważni. To przecież oni pracują na mój suk-
ces – bez nich nic nie zrobię. Razem możemy wszystko. 

Każdemu dziecku  
przygotowujemy danie  
na życzenie – takie, na które  
w danej chwili ma ochotę.

Jolanta Piotrowska  
– Executive Chef

Jaką ofertę gastronomiczną proponuje NYX Warsaw?
Oferta kulinarna NYX Hotel Warsaw oparta jest na kuchni pol-
skiej i izraelskiej. W związku z tym, że zależy nam na tym, aby 
goście znaleźli u nas smaki, które lubią, ale też takie których 
nie znają, łączymy obydwie tradycje w nietuzinkowy, zaskaku-
jący sposób. Nasza kuchnia jest zdrowa, lekka, świeża, dzięki 
czemu odpowiada na coraz wyraźniejszą w okresie pandemii 
potrzebę zdrowego odżywiania. Podczas lockdownów zosta-
liśmy zmuszeni do spędzania większej ilości czasu w domach. 
Wielu z nas zaczęło gotować, piec chleb, robić przetwory 
i przy okazji dowiadywać się, jak poszczególne produkty wpły-
wają na nasz organizm, a także jak ważna jest jakość tego, co 
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A Pani też jest osobą spokojną?
Z założenia cierpliwą. Staram się z opanowaniem podchodzić do 
każdej sytuacji. Jednak potrafię też zdecydowanie wyrazić swo-
je zdanie i kiedy trzeba tupnąć nogą.

Otwarcie obiektu przypadło na trudny czas dla hotelarstwa 
i gastronomii. Czy zmieniło to podejście do menu czy oczekiwania 
gości?
Z pewnością okres pandemii zmienił potrzeby żywieniowe, 
a co za tym idzie, oczekiwania gości. Chcąc wyjść im naprze-
ciw, musieliśmy wziąć pod uwagę kierunki tych zmian. Tak jak 
wspominałam, goście hotelowi czy w ogóle klienci korzystają-
cy z usług restauracji wiele rzeczy sami przetestowali w domu, 
wiedzą więcej na temat gotowania, a także samych produktów 
– ich składu czy wartości odżywczych. Poprzeczka postawiona 
jest nieco wyżej – gość okresu pandemii jest zdecydowanie bar-
dziej świadomy, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, a tym samym 
bardziej wymagający niż ten sam gość sprzed ery COVID-19. 
Spodziewam się, że po zniesieniu obostrzeń nasi goście, którzy 
z wytęsknieniem czekają na możliwość wspólnego biesiado-
wania i spędzania czasu poza domem, będą szukać dań, które 
znają, ale w innej, możliwie zdrowej formule. Nasz zespół tęskni 
za gośćmi. Nie możemy się doczekać, by spełnić ich wszystkie 
kulinarne fantazje. 

Wiadomo, że – jak w każdej pracy – i w restauracji hotelu zdarzają 
się wzloty i upadki. Jak Pani radzi sobie w sytuacjach kryzysowych 
oraz z odstresowaniem po ciężkim dniu?
Jakiś czas temu zaraziłam się wyprawami samochodowymi. 
Pakujemy z mężem kilka niezbędnych rzeczy, w tym kuchenkę 
i wraz z przyjaciółmi wyjeżdżamy z miasta – do lasu, nad jezio-
ro, nad morze. Mieszkamy w samochodzie, sami przyrządzamy 
sobie posiłki. Cofamy się do lat dzieciństwa, beztroskich czasów 
biwakowania na łonie natury. Z każdą tego typu wycieczką wią-
żą się różne przygody. Wrażenia są odlotowe. 

A czy Pani gotuje w domu?
W moim domu mieszka w sumie troje kucharzy. Oprócz mnie 
jest to mój mąż i syn. Gotujemy wszyscy, ale panowie wolą, jak 
posiłek przygotuje mama. 

Irina Ignacik  
– Human Resources Manager

Jak przebiegał proces rekrutacji? 
Opóźnienie otwarcia hotelu pozwoliło nam na wyłonienie kan-
dydatów o wysokiej motywacji wewnętrznej. Spotkania rekru-
tacyjne odbywały się w mało formalnej atmosferze, takiej która 
też towarzyszy nam na co dzień. Na każdym ze spotkań obecny 
był kierownik działu, do którego należała finalna decyzja o za-
trudnieniu. Skupialiśmy się na wyłowieniu pereł, w tym spoza 
branży (np. z branży lotniczej), które czują ducha marki, których 

styl życia oraz zainteresowania będą mogły się przełożyć na lep-
sze zrozumienie potrzeb naszych gości.

Po zatrudnieniu każdy z naszych pracowników odbył serię 
szkoleń, tak systemowych jak i kompetencyjnych, dostosowa-
nych do stanowiska. Chcemy być przygotowani na każdą zarów-
no standardową jak i niestandardową sytuację. 

NYX Hotel Warsaw to hotel lifestylowy. Jakie zatem osobowości 
muszą tworzyć jego zespół, aby był spójny z założeniami marki?
Aktualna sytuacja na rynku pracy pozwoliła nam na wyłonie-
nie bardzo ciekawych osobowości. Zaprosiliśmy do współpra-
cy osoby, którym bliski jest duch naszej marki – innowatorów, 
trendsetterów z zamiłowaniem do przełamywania schematów, 
nieznoszących rutyny, pełnych pasji hotelarskiej, zmotywo-
wanych i umiejących zmotywować do rozwoju także osoby 

Nasz zespół to znacznie  
więcej niż zwykli pracownicy.  
To gospodarze miasta  
– „City Lovers”.
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ze swojego otoczenia. Podczas rozmowy rekrutacyjnej każdy 
z kandydatów pracował na krótkim życiowym case study, po-
zwalającym na określenie sposobu myślenia, hierarchii wartości 
i zasad postępowania.

Kierownicy działów posiadają olbrzymie doświadczenie zdo-
byte w wysokiej klasy hotelach – Marriotcie, Radissonie, Inter-
continentalu, Hamptonie. Aczkolwiek nie wszyscy są nowymi 
pracownikami, część zespołu wcześniej razem z Pauliną przy-
czyniła się do rozwoju Leonardo Royal Warsaw oraz aktualnie 
również pełni swoją funkcję w dwóch obiektach.

NYX hotel Warsaw to także hotel miejski. Czy przekłada się to na 
kształt i funkcję zespołu? 
Wszystkie obiekty NYX Hotels to hotele o charakterze miejskim, 
w związku z tym, zależało nam na tym, by w obowiązki perso-
nelu wpisać funkcję miejskiego przewodnika. W konsekwencji 
nasz zespół to znacznie więcej niż zwykli pracownicy. To go-
spodarze miasta – „City Lovers”. Doświadczają swojego sąsiedz-
twa z pasją i entuzjazmem i przekazują te fascynacje gościom. 
Oczywiście przejmują też wszystkie obowiązki concierge, ale są 
znacznie bliżej gości niż w tradycyjnych hotelach. Są otwarci, 
przyjacielscy i mniej formalni. Chętnie dzielą się swoją wiedzą, 
zdradzając przyjezdnym najskrytsze sekrety miasta. 

Jakie ścieżki kariery oferuje NYX Hotel Warsaw?
Leonardo Hotels jest grupą, która jest sfocusowana na roz-
woju. W przypadku potrzeb rekrutacyjnych zanim ogłoszenie 
wyjdzie na zewnątrz poszukujemy talentów wśród naszych 

pracowników. Nie ograniczamy się do jednego hotelu, każdy ma 
możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wewnętrznej do dowol-
nego hotelu grupy, mając pierwszeństwo przed kandydatami 
z zewnątrz. 

Wybrani pracownicy biorą też udział w cyklu szkoleń Le-
onardo Academy. Z związku z tym, że każdy zjazd odbywa się 
w innym kraju, pracownicy mają wtedy też możliwość zintegro-
wania się, podzielenia wiedzą i pomysłami z członkami innych 
zespołów z różnych krajów Europy. W obecnej sytuacji spotka-
nia oczywiście odbywają się online.

Osobiście w życiu zawodowym kieruję się jedną z zasad Ri-
charda Bransona, a mianowicie „Take care of your employees, 
and they’ll take care of your business”. Każdy z pracowników 
ma świadomość, że jako HR Manager reprezentuję interesy pra-
codawcy, ale jestem tu dla pracowników, którzy są największą 
wartością naszej firmy.

Czy skutki pandemii (m.in. stałe zamknięcia wielu hoteli) 
pozytywnie wpłynęły na rynek pracy i liczbę dostępnych, 
wykwalifikowanych pracowników? 
W warunkach pandemii zaobserwowałam dużo większy od-
zew na ogłoszenia rekrutacyjne, taki który pamiętam jeszcze 
z okresu poprzedniego kryzysu gospodarczego. Niewątpliwie 
większość aplikujących osób aktualnie nie jest zatrudnionych, 
kandydaci mający stałą pracę bardzo ostrożnie podchodzą do 
zmiany. Najważniejszymi czynnikami, które zachęcają kandyda-
tów do zmiany pracy to wyższe wynagrodzenie, szerszy zakres 
obowiązków czy umowa na czas nieokreślony. Na popularności 
zyskały spotkania rekrutacyjne online czy hybrydowy styl pracy. 

WYWIAD NUMERU
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KAROLINA STĘPNIAK Z ZESPOŁEM NYX HOTEL WARSAW
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O SIECI LEONARDO HOTELS 

Leonardo Hotels Central Europe, z siedzibą w Berlinie od-
powiada za portfolio hoteli w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, 
Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Hiszpanii i we Włoszech. 
Portfolio hoteli, prowadzących działalność w 8 krajach i 37 re-
gionach, obejmuje 82 hotele z 14 285 pokojami. Rodzina marek 
składa się z Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonar-
do Boutique Hotels i NYX Hotels by Leonardo Hotels. Central-
nie zlokalizowane, znane są z wysokiej jakości i standardów 
usług, a także ze stylowego wystroju wnętrz z regionalnym 
wyczuciem. 

W każdym z hoteli Leonardo goście oraz ich osobiste zapo-
trzebowania i życzenia znajdują się w centrum uwagi – taktow-
nie i z dbałością o wszystkie drobne szczegóły, które sprawiają, 

że pobyt gości jest wyjątkowy. To zawsze kształtowało wize-
runek naszej firmy. Tutaj każdy może się zrelaksować i poczuć 
swobodnie, niezależnie od tego, czy celem jego podróży jest 
praca czy wypoczynek.

Leonardo Hotels Central Europe jest częścią grupy hotelowej 
Fattal, która została założona w 1998 roku przez Davida Fattala. 
Charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, 217 hoteli z 42 000 
pokojami w 106 miejscach docelowych i 19 krajach jest obsłu-
giwane w Europie i Izraelu. Portfolio marki obejmuje: Leonardo 
Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, NYX 
Hotels by Leonardo Hotels, Jurys Inn, Apollo Hotels oraz Herods. 
Izraelska grupa hotelowa jest notowana na giełdzie w Tel Awi-
wie (TASE). www.leonardo-hotels.com
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Prezes Grupy Arche 
nieustannie zaskakuje 
optymizmem, uporem 

i dynamiką rozwoju swojej 
firmy. Mimo trudnej dla 

branży sytuacji, nie poddaje 
się. Jak podkreśla, nadal 
będzie ocalać zabytkowe 

obiekty, jednoczyć lokalną 
społeczność, zaskakiwać. 

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK

BĘDĘ DALEJ 
RATOWAŁ, TO 
CO NISZCZEJE. 

NIE MA NA TO 
MOJEJ ZGODY!

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

Jó
źw

ia
k

PULS HOTELI

WŁADYSŁAW 
GROCHOWSKI
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J
Jak Pana nastrój?
Niezmiennie świetnie! Od ponad roku, jak Pani wie, jestem na-
kręcony i funkcjonuję na pełnych obrotach. Każdego dnia budzę 
się pełen energii do działania. Dla mnie to jest podstawa, bo np. 
finanse to kwestia wtórna.

Nic więc nie zmieniło od naszej ostatniej rozmowy ubiegłego roku?
W żadnym wypadku. Jakoś tak się układa, że cały czas jestem 
pozytywnie nastawiony. Złe czasy jeszcze bardziej mnie moty-
wują, a wszelkie przeszkody mobilizują. Nie wiem czy to natura, 
którą cały czas podglądam, tak na mnie wpływa, czy po prostu 
takie mam geny. Bardzo dziwnie reaguję i muszę przyznać, cza-
sem mnie to zaskakuje (śmiech). W momencie, gdy dostaję po 
głowie, zderzam się ze ścianą, tym bardziej mi się chce. Czym 
gorzej, to ja się lepiej czuję (śmiech). Żyję trochę w innej epoce, 
współczesny świat mnie nie pochłonął.

Jest Pan szczęśliwym człowiekiem.
Zgadzam się.

Ktoś, kto Pana nie zna, pewnie nie wierzy, że można tak 
funkcjonować zajmując biznesem jakim są nieruchomości.
Pewnie tak, choć muszę powiedzieć, że czasem spotykam po-
dobnych ludzi. Albo takich, którzy po rozmowie i przebywaniu 
ze mną odkrywają swoją naturę. Zawsze tłumaczę, że nie można 
się poddawać, a także wzajemnie dołować. 

Czy w kwestii pomocy finansowej ze strony państwa coś się 
zmieniło? Jak do tej pory wiemy, że firma nie otrzymała żadnego 
wsparcia...
Nic nam nie przysługuje. Jedynie jakieś drobne, których nie 
chcę. Wolę być niezależny. Mam satysfakcję, że nie potrzebu-
jemy. A jeszcze przy tym dalej zatrudniamy ponad 600 osób, 
płacimy podatki itd.

A jak obecnie kształtuje się aktywność wśród nabywców condo? 
Jeden z inwestorów powiedział mi ostatnio, że tak się właśnie 
dzieje. Osoby posiadające nadwyżki finansowe szukają możliwości 
inwestycyjnych.
Tak, mogę to potwierdzić. W ostatnich miesiącach przybyło nam 
umów. W tej kwestii pomagają nam banki, które nie oferują już 
oprocentowanych lokat.

Gdy ostatnio rozmawialiśmy, powiedział pan, że jedyną szansą 
na przetrwanie jest szukanie nowych możliwości i sposobów 
na prowadzenie biznesu. Jakimi realizacjami i pomysłami może 
pochwalić się obecnie Arche?

Tak, jak wówczas powiedziałem, hotelarstwo takie jak było kie-
dyś, już nie wróci. W związku z tym podtrzymując swoje słowa, 
zdecydowaliśmy się na realizację wielu pomysłów. Uważamy, że 
rola hoteli jest i powinna być teraz trochę szersza. Dlatego my 
cały czas staramy się integrować lokalną społeczność. W kilku 
obiektach mamy już animatorów, którzy się tym zajmują. Zgła-
sza się do nas mnóstwo ciekawych osób, więc widzimy, że jest 
to dobry czas na rekrutację.

Poza tym wprowadzamy markę – Arche Holistic Spa. Szy-
kujemy specjalne programy, oparte na bliskości z naturą, doty-
czące obszarów żywieniowych, fizycznych i emocjonalnych. Za 
tę działkę odpowiada Pani Katarzyna Dębińska, dyrektor Arche 
Hotel Częstochowa, która ma w tym zakresie mnóstwo pomy-
słów. Zajmuje się tym projektem dodatkowo.

Dalej mamy Smaczne Kino, które chcemy wprowadzić w na-
szych hotelach. Czyli pokaz filmu połączony z kolacją przygo-
towaną przez szefa kuchni. Wykorzystujemy tym samym sale 
konferencyjnej, które stoją puste.

Mamy też Spiżarnię Grochowskiego – nasze specjały, przy-
gotowane z lokalnych produktów. W każdym obiekcie, w zależ-
ności od lokalizacji, oferowane są inne propozycje. Są to prze-
twory charakterystyczne dla danego regionu.

Uruchamiany też własną telewizję, w której pracują m.in. 
osoby niepełnosprawne. Wydajemy „Krainy Polskie” – publika-
cję związaną z naszym festiwalem. Poza tym bierzemy udział 
w targach specjalistycznych, np. Targach Rewitalizacji, Targach 
Słodyczy.

Było też głośno o ofercie możliwości wynajęcia pokoi na pobyt 
długoterminowy w hotelach Arche. Jak ten pomysł się sprawdził?
Tak, tam, gdzie się udało – np. w drugim etapie Arche Polone-
za – dołożyliśmy takie jednostki. W innych obiektach, np. Górze 
Kalwarii czy Siedlcach, dokładamy. Jest spore zainteresowanie 
tymi pokojami. 

Przejdźmy teraz do inwestycji, które Arche prowadzi obecnie, czy 
planuje w najbliższym czasie zakończyć. Jest tego sporo, a więc 
uporządkujmy, bo szczerze, już się chyba gubię...
Ja też (śmiech).

Zatem raz jeszcze, po kolei...
Właśnie oddaliśmy do użytkowania drugi etap Hotelu Poloneza 
w Warszawie. Hotel w Pile zostanie oddany do dyspozycji gości 
na początku maja. Później mamy Wrocław, gdzie czekamy na 
odbiór przez nadzór budowlany i w maju chcemy go otworzyć. 
Natomiast do końca czerwca chcemy uruchomić Dwór Upha-
gena. Niestety ze względu na pandemię, część naszych planów 
musieliśmy zawiesić. Prowadziliśmy prace jedynie w rozpoczę-
tych już inwestycjach, nie rozpoczynaliśmy nowych. Choć mam 
nadzieje, że w drugiej połowie roku uda nam się rozpocząć re-
witalizację zabytkowego klasztoru we Wrocławiu, Sanatorium 
Policyjnego w Nałęczowie oraz Fabryki Samolotów w Mielnie. 
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Wiele inwestycji wstrzymywanych jest przez kwestie biurokra-
tyczne, które są bardzo uciążliwe...

Jakie są główne przeszkody?
Procedury, które trzeba przejść. Szczególnie teraz, gdy urzędy 
są zamknięte. Urzędnicy nie rozumieją, że brak ich podpisu na 
jakimś dokumencie wstrzymuje nam kolejne kroki. Że nie mo-
żemy iść dalej. A w naszym przypadku jest to często kilkadzie-
siąt takich podpisów. Do tego każdy konserwator czy nadzorca 
budowlany po swojemu interpretuje przepisy, co nie pozwala 
nam pracować na doświadczeniach. To jest jakaś dżungla. Wali 
się głową w beton. Ale ja się nie poddaję, będę szedł pod prąd. 
Tak jak zacząłem, będę dalej ratował, to co niszczeje. Nie ma na 
to mojej zgody.

W planach Arche jest także rewitalizacja Fortów w Poznaniu, 
czy Garnizonu w Białymstoku. Jak prezentują się plany związane 
z tymi obiektami? 
W tych przypadkach czas realizacji jest bardzo długi. Oprócz 
standardowych procedur, udziału konserwatora zabytków, 
do postępowań włączają się także organizacje ekologiczne. 
A poza tym, jak to zawsze bywa, okazuje się, że są jakieś zależ-
ności. Czasem podejmowane są próby włączenia nas do takich 
układów, ale ja wolę wolność. Mimo, że pewnie łatwiej byłoby 

uzyskać pewne decyzje, czy pozwolenia, nie zgadzam się na 
takie działania.

Wspominał Pan o zawieszonych inwestycjach. Które zatem, na 
razie, nie doczekają się realizacji?
Aktualnie przyglądamy się sytuacji w Białymstoku, Krakowie 
i Siemianowicach Śląskich. Analizujemy plany dotyczące tych 
lokalizacji. Jeszcze nie wiemy, czy powstaną tam hotele. Zapew-
ne do końca roku podejmiemy decyzje. Na pewno wiemy, że 
w Łodzi nie powstanie hotel. Na działce, którą posiadamy pla-
nujemy wybudować mieszkania.

Na jakim etapie jest inwestycja w Drohiczynie?
Chcemy rozpocząć prace w przyszłym roku.

A plany związane z hotelami rozproszonymi?
Ruszyła już produkcja. Mamy przygotowanych ponad 100 kon-
tenerów. Jest trochę problemów z pozyskiwaniem lokalizacji, 
ale myślę, że w tym sezonie ruszy kilkadziesiąt takich jednostek. 
W przyszłym planujemy kilkaset.

Panie Władysławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, 
że optymizm i pozytywne nastawienie Pana nie opuszczają. 
Oby tak dalej!

PULS HOTELI

DWÓR UPHAGENA W GDAŃSKU
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Optymalizacja wyników hotelu Best Western Jurata – poprzez zmianę modelu 
biznesowego z ośrodka wypoczynkowego dla pracowników w profesjonalnie 

zarządzany obiekt – doprowadziła nie tylko do wzrostu przychodów hotelu, ale również 
do pełnego wykorzystania wszystkich jego możliwości operacyjnych i lokalizacyjnych. 

BEST WESTERN 
JURATA 

CASE STUDY

ŚWIAT HOTELI  |  kwiecień-maj24



PULS HOTELI

Obiekt hotelowy w Jura-
cie to atrakcyjnie poło-
żony hotel na Półwyspie 

Helskim, w bliskiej odległości 
od plaży i morza. Początkowo 
należał do Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze” 
(PPL) i funkcjonował jako cen-
trum hotelowo-konferencyjne 
o nazwie „Muza”. PPL, którego 
głównym celem jest prowadze-
nie i rozwój sektora lotniczej in-
frastruktury transportowej, nie 
posiadało niezbędnego know-
-how do efektywnego i ren-
townego zarządzania obiektem 
z branży hotelarskiej na coraz 
bardziej konkurencyjnym i wy-
magającym rynku. Wyniki osią-
gane przez obiekt były nega-
tywne, działalność wykazywała 
trwały brak rentowności. Przy-
chody łączne za 2014 r. wyniosły 

niecałe 4 mln zł, co przełożyło się 
na stratę finansową netto na po-
ziomie – 2 mln zł.

Decyzja o przekazaniu obiek-
tu w ramach Grupy Kapitałowej 
do jednostki wyspecjalizowa-
nej w prowadzeniu obiektów 
hotelarskich została podjęta 
w 2015 r. PHH – funkcjonujący 
wówczas jako Port-Hotel – prze-
jął obiekt i wprowadził szereg 
zmian organizacyjnych, a jedną 
z nich było rozpoczęcie działal-
ności obiektu pod marką Best 
Western. – W 2016 r. podjęliśmy 
decyzję o zmianie koncepcji biz-
nesowej prowadzenia hotelu dla 
uzyskania rentowności. Został 
wybrany kierunek rynkowy i skie-
rowaliśmy nasze działania na 
obsługę biznesu zewnętrznego – 
podkreśla Paulina Mazurkiewicz-
-Kurek, dyrektor Pionu Finansów 

w grupie Polskiego Holdingu Ho-
telowego.

Aktywne zarządzanie 
ceną i zmiana kanałów 
dystrybucji
– Obiekt w Juracie charakteryzuje 
się dużą sezonowością, dlatego 
też z naszych analiz wynikało, że 
główny motor wzrostu przycho-
dów stanowi adekwatna średnia 
cena w okresie sezonu – wyjaśnia 
Mazurkiewicz-Kurek. 

Już w 2016 roku wzrost ADR 
był na poziomie 30 proc. przy po-
dobnym poziomie obłożenia rok 
do roku. 

– Ta dynamika wzrostu cen 
została utrzymana przez kolejne 
lata. Dzięki optymalnemu zarzą-
dzaniu ceną (dynamic pricing) 
konsekwentnie zwiększaliśmy 
poziom ADR. W sezonie wysokim 
najbardziej znaczący wpływ na 
przychody miało właśnie zwięk-
szenie ceny średniej, natomiast 
poza sezonem w celu utrzymania 
wysokiego poziomu przychodów 
postawiliśmy na zwiększenie ob-
łożenia. Wykorzystaliśmy mak-
symalnie warunki, jakie posiadał 
obiekt: lokalizacja, wielkość, stan-
dard oraz obecność konkurencji 
– dodaje Mazurkiewicz-Kurek. 

Best Western Hotel Jurata to fantastyczny 
przykład przekształcenia obiektu z hotelu 
pracowniczego w hotel wypoczynkowy z marką 
międzynarodową. Kiedy inni zastanawiali się, 
czy warto myśleć w kategoriach biznesowych 
o miejscowościach wypoczynkowych w branży 
hotelowej, PHH nie wahał się ani chwili 
i można powiedzieć, że wygrał. Unikalne 
położenie hotelu, w najpopularniejszej 
miejscowości turystycznej w Polsce, 
stanowi małą perłę w portfolio hotelowym 
Polskiego Holdingu Hotelowego. 

Dariusz Futoma – Managing Partner, 
Horwath HTL SP. z o.o.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PPL  
– MUZA Z 2013 R.
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– Jeżeli chodzi o ten region, to 
niestety średnie, roczne obłoże-
nie jest na poziomie nieco więk-
szym niż 50 proc., dlatego hotele 
starają się maksymalnie zwięk-
szyć swoją sprzedaż. Poza sezo-
nem stosują politykę ilościową 
(wolumenową), optymalizując 
przychody i zmniejszając koszty 
dystrybucji poprzez dobre zarzą-
dzanie alokacją, wzrost rezerwacji 
bezpośrednich, oraz w naszym 
przypadku, również wzrost rezer-
wacji z kanałów dystrybucyjnych 
Best Western – wyjaśnia dyrektor 
pionu finansów PHH.

Od momentu związania się 
z marką Best Western tj. od czerw-
ca 2016 zauważalna jest zmiana 
w źródłach pochodzenia rezerwa-
cji, w tym również wzrost rezer-
wacji bezpośrednich dokonywa-
nych przez gości. Działania marki 
pokazują słuszność bycia w sieci 
BW w tym zakresie. Zauważalny 
jest również zdecydowany spadek 
udziału OTA o 48 proc. w ostatnim 

okresie, co przełożyło się na 
zmniejszenie kosztów związanych 
z prowizją dla pośredników. 

Analizowane są również wy-
niki ogólnej satysfakcji i obsługi 
gości hotelu przy wykorzysta-
niu takich wskaźników jak NPS 
(Net Promoter Score). Best We-
stern Hotel Jurata wystartował 
jako jeden z najniżej ocenianych 
obiektów w 2016 r., ze wskaźni-
kiem na poziomie 50, natomiast 
już w 2020 r. wzrósł on do 70, co 
świadczy o znaczącym rozwoju 
obiektu w branży hotelarskiej. 
Zdecydowanie więc w oczach 
gości dostrzeżono satysfakcję 
z produktu i rozwoju, który został 
wykonany w tym obiekcie w cią-
gu ostatnich 5 lat, co również ma 
wpływ na przychody hotelu. 

Działanie hotelu przez cały 
rok
Drugi ruch to wypełnienie ho-
telu poza sezonem. Dzięki za-
stosowaniu dobrej strategii 

Hotel Best Western w ostatnich czterech 
latach notuje ciągły wzrost przychodów. 
W 2020 roku pomimo załamania na rynku 
hotelarskim w Polsce, osiągnęły one wzrost 
o 37 proc. w porównaniu z rokiem 2016. 
Lepsze zarządzanie kosztami oraz efekty 
skali pozwoliły również na poprawę 
wyniku w tym samym okresie o 47 proc. 
Dzięki optymalizacji kosztów marketingu, 
zarządzania i eksploatacji nieruchomości 
całkowite koszty operacyjne hotelu wzrosły 
w analizowanym okresie zaledwie o 5,5 proc., 
czyli mniej niż skumulowana inflacja z tego 
okresu. Świadczy to pozytywnie o jakości 
zarządzania obecnego Właściciela. 

Daniel Rymarz – Senior Manager,  
Grupa PKF Consult

CAŁOROCZNA RESTAURACJA BISTRO BURTA 
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marketingowo-sprzedażowej 
i wprowadzeniu ofert na święta 
i ferie, hotel pracował i przynosił 
dochody również poza sezonem. 

Działania marketingowe 
i sprzedażowe, w zakresie uzu-
pełnienia segmentu gości z indy-
widualnych przez korporacyjnych 
w okresie jesienno-zimowym, 
przygotowanie pakietów i ofert 
handlowych na pobyty poza se-
zonem wakacyjnym z minimalną 
liczbą dób, przyniosły efekt w po-
staci wzrostu średniego obłożenia 
w okresie od listopada do marca, 

z poziomu ok. 20 proc. w 2016 do 
33 proc. w 2019. Ten wynik po-
zwolił na pokrycie stałych kosz-
tów funkcjonowania hotelu. 

Rozwój gastronomii 
– restauracja Burta 
Dzięki wyjątkowej lokaliza-
cji obiektu, w 2019 r. został 

zmieniony koncept marketingo-
wy restauracji hotelowej – po-
wstało Bistro Burta, które zostało 
również otwarte dla gości spo-
za hotelu. Co ważne restauracja 
funkcjonuje także poza sezonem, 
co oznacza, że jest otwarta przez 
cały rok, zarówno dla gości hote-
lowych, jak i dla osób z zewnątrz. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż 
w części gastronomicznej wysoki 
jest udział kosztów stałych (kosz-
ty funkcjonowania kuchni, wy-
nagrodzeń pracowników), a re-
latywnie niski, chociaż znacznie 
wyższy niż w części hotelowej, 
poziom kosztów zmiennych – zo-
stały podjęte stosowne działania 
zmierzające do podniesienia przy-
chodów z gastronomii. W wyniku 
czego, w okresie 2016-2020, uda-
ło się odnotować wzrost przycho-
dów o ponad 55 proc. 

– Dodatkowo zwiększyliśmy 
rentowność prowadzonej dzia-
łalności poprzez wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy z zakresu 
procedur kontroli i nadzoru, jak 
również dzięki wykorzystaniu sy-
nergii i potencjału grupy kapitało-
wej m.in. poprzez działania jedne-
go dla całej grupy kapitałowej PHH 
działu zakupów, negocjującego 
umowy centralne na dostawy pro-
duktów i usług do hoteli – wyja-
śnia Mazurkiewicz-Kurek. 

Wzrost rentowności 
Podjęte działania przełożyły się 
na konkretne wyniki widoczne 
w przychodach operacyjnych, któ-
re w latach 2016-2020 zwiększyły 
się o blisko 40 proc. – Dążyliśmy do 
osiągnięcia rentowności w dwóch 
aspektach – wskaźnika RevPAR 
oraz marży EBITDA – podkreśla 
dyrektor Pionu Finansów w PHH. 

W ciągu kilku lat od momen-
tu przejęcia hotelu przez PHH 
został osiągnięty wzrost wyniku 

EBITDA. W 2014 r. wynik był ne-
gatywny, jednak dzięki wysiłkom 
zespołu wyniki zaczęły sukcesyw-
nie rosnąć rok po roku i w 2019 
były wyższe o ponad 1,5 mln zł 
niż w 2014 r. W przypadku hote-
lu w Juracie głównym motorem 
wzrostu wyników EBITDA było 
zwiększenie przychodów poprzez 
konsekwentne podnoszenie 
ceny średniej (z poziomu 281 zł 
w 2015 r. do 413 zł w 2019 r.) oraz 
optymalizację struktury kosztów 
operacyjnych. Z kolei miernik 
efektywności działalności opera-
cyjnej wskaźnik RevPAR kształto-
wał się w 2016 r. na poziomie 150 
zł, zaś w 2019 r. osiągnął poziom 
210 zł. Poziom wskaźnika GOP 
wynosił 6 proc. w roku 2016 r., 
a w 2018 już prawie 30 proc. 

– W naszej ocenie ten obiekt, 
choć jest stosunkowo mały, po-
winien rok po roku osiągać jesz-
cze wyższe wyniki, co jest naszym 
głównym zamiarem – dodaje Ma-
zurkiewicz-Kurek. 

Unikalny branżowy mix know-
-how z zakresu operacyjnego, po-
lityki handlowej i marketingowej, 
wsparty efektami synergii wynika-
jącymi z funkcjonowania w ramach 
grupy, pozwolił uzyskać nawet 
w 2020 r. przychody na poziomie 
zbliżonym do roku poprzedniego. 
Widoczne efekty oszczędności na 
poziomie kosztów gastronomii 
i kosztów utrzymania nierucho-
mości, spowodowały utrzymanie 
rentowności w 2020 i wynik GOP 
na poziomie blisko 30 proc. 

Naszym celem w BWH Hotel Group jest to, aby 
hotele członkowskie, które dołączają do naszej 
sieci, osiągały jeszcze większe sukcesy, tak 
jak to ma miejsce w przypadku hotelu Best 
Western Jurata. Satysfakcjonujące jest to, kiedy 
współpraca z właścicielem idzie w dobrym 
kierunku i obie strony realizują wspólnie obrany 
cel, którym jest osiągnięcie znacznie lepszych 
wyników. Wspieramy hotele nie tylko w zakresie 
przychodów, dystrybucji, jakości, sprzedaży, 
marketingu, programu lojalnościowego, ale 
także szkolenia personelu i obsługi klienta, 
ponieważ wszystko to wpływa również na 
wyniki finansowe. Best Western Hotel Jurata 
to doskonały przykład udanego partnerstwa 
między globalną marką, a lokalnym hotelem.

Saija Kekkonen – dyrektor zarządzająca 
BWH Hotel Group na Finlandię,  

Kraje Bałtyckie, Polskę i Rosję

POKÓJ WZORCOWY W BUDYNKU MELODIA  
PO TEGOROCZNYM REMONCIE
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Pod koniec marca Accor ogłosił, że przygotowuje do otwarcia pierwszy 
w pełni cyfrowy hotel w Północnej Europie. Będzie to zlokalizowany 

w Wielkiej Brytanii ibis Styles London Gloucester Road, działający w oparciu 
o integrację nowoczesnych technologii. O tym, co jest ambicją grupy, w jaki 

sposób chce – dzięki technologii – wznieść guest experience na jeszcze 
wyższy poziom profesjonalizmu, jakie są dalsze plany w kontekście 

cyfryzacji oraz czy goście są gotowi na taki obiekt, opowiedziała w rozmowie 
z nami Carla Milovanov, SVP Global Customer Technology Services w Accor.

CARLA MILOVANOV 
O CYFROWYM 

ŚWIECIE ACCOR

PULS HOTELI

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK
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J
Jak będzie wyglądał ibis Styles London Gloucester Road? Czy były 
obawy, że ta zmiana może doprowadzić do rozdzielenia się 
zespołów, które kiedyś pracowały razem, utrudniając w efekcie 
ich pracę? Jeśli tak, to w jaki sposób Accor wsparł zespół w tym 
nowym środowisku?
Ibis Styles London Gloucester Road to pierwszy hotel Accor 
w Północnej Europie, który oferuje w pełni zdigitalizowane 
i bezkontaktowe rozwiązania, gwarantujące bezpieczną obsłu-
gę na każdym etapie pobytu. Myślą przewodnią i ambicją, jaka 
nam przyświecała było zaoferowanie gościom cyfrowego eko-
systemu zapewniającego z jednej strony maksymalne bezpie-
czeństwo, intuicyjną obsługę i gościnną atmosferę, a z drugiej – 
usprawnienie pracy naszych zespołów. Dzisiaj coraz więcej osób 
szuka możliwości podróżowania z zachowaniem dystansu spo-
łecznego oraz gwarancji bezpieczeństwa podczas pobytu w ho-
telu. Korzystanie z nowych rozwiązań, jakie oferujemy w ibis 
Styles London Gloucester Road jest szybkie, w pełni bezpieczne 
i bezproblemowe. Technologie są nieodłączną częścią naszej 
codzienności, a teraz stają się również elementem hotelowego 
guest expierience. Digitalizacja obsługi nie wiąże się z wyklucze-
niem kontaktu i wzajemnych interakcji, lecz z integracją inteli-
gentnych technologii, będących w ciągłej gotowości dla gości. 
W tym kontekście technologia pomaga także naszym zespołom 
w codziennej pracy, zapewniając swobodę kontaktu z gośćmi 
i uproszczenie procesów na każdym etapie obsługi. Nie od dziś 
technologia jest niesamowicie ważną częścią naszej działalności 
biznesowej, pozwalając zespołom hotelowym świadczyć serwis 
najwyższej jakości. Musimy pamiętać, że w naszej branży żadne, 
nawet najbardziej innowacyjne cyfrowe rozwiązania, nie będą 
w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu między ludźmi, 
który ogrywa ogromne znaczenie w budowaniu doświadczenia 
z pobytu w hotelu. 

W 2018 roku Accor wprowadził technologię FOLS Mobile, 
która pomogła zespołom hotelowym na wzmocnienie bezpo-
średnich interakcji z gośćmi, dzięki wykorzystaniu mobilnego 
systemu do zarządzania codziennymi obowiązkami. Od mo-
mentu wprowadzenia tej usługi, zadowolenie zarówno gości, jak 
i pracowników znacznie wzrosło. Odzwierciedla to nasze głębokie 
przekonanie, że technologia jest po to, by 
wesprzeć codzienną pracę naszych zespo-
łów, a nie pozbawić ich jej. Dlatego z myślą 
o wsparciu codziennych operacji, wprowa-
dziliśmy w pełni cyfrowe doświadczenie 
w ibis Styles London Gloucester Road. To 
technologia, która w sercu ma naszych gości 
i pracowników. 

Jakie udogodnienia zaoferuje ten nowy 
hotel? 
Zameldowanie się w hotelu i wymeldowa-
nie stanie się jeszcze łatwiejsze. Po pierw-
sze, goście mogą samodzielnie zameldo-
wać się przy wykorzystaniu smartfona, ta-
bletu czy laptopa. Każdy odwiedzający ibis 
Styles London Gloucester Road w ramach 
rozwiązania „Accor Key” otrzyma cyfrowe 
klucze do pokoi i wind, dostępne przez cały 

czas z poziomu smartfona. Instalacja cyfrowego klucza, podob-
nie jak i jego obsługa, są bardzo proste i intuicyjne. Dodatkowo 
goście będą mogli dokonywać płatności online dzięki rozwią-
zaniu Pay By Link. Wystarczy jedno zalogowanie, by w szybki 
i bezpieczny sposób zapłacić za wszystkie wydatki w trakcie po-
bytu. Z kolei Click Pay Collect umożliwia zamawianie dowolnych 
pozycji z hotelowego menu przez smartfona wprost do pokoju. 
Płatność można zrealizować od razu lub doliczyć do pełnego 
kosztu przy wymeldowaniu z hotelu. Dzięki udanej integracji 
z WhatsApp zaproponowaliśmy zupełnie nową jakość guest 
experience. Goście będą mogli kontaktować się bezpośrednio 
z obsługą hotelu w aplikacji, co pomoże im jeszcze bardziej za-
spokoić wszystkie potrzeby podczas pobytu i zagwarantować 
maksymalną wygodę. Chcemy, by czuli się komfortowo w na-
szych hotelach i mogli spędzić czas zgodny z ich upodobaniami. 
Wiemy, że w dzisiejszej rzeczywistości bezpieczeństwo jest klu-
czową kwestią dla wielu z nas, dlatego technologia przychodzi 
z pomocą w idealnym momencie.

Do jakiej grupy gości skierowane są nowe rozwiązania?
W Accor od samego początku stawiamy gości na pierwszym 
miejscu. Wszystkie nasze rozwiązania i codzienne operacje 
przygotowujemy z myślą o zaspokojeniu ich potrzeb, by każdy 
czuł się w hotelu tak swobodnie, jak w domu. Technologie są 
dzisiaj nieodłączną częścią naszej codzienności, umożliwiając 
nieograniczone interakcje, także w biznesie. Dlatego zapewnie-
nie bezkontaktowej i intuicyjnej obsługi jest naszym prioryte-
tem. Rozwiązania takie, jak Accor Key są świetnym przykładem, 
jak połączyć technologię z codziennymi rytuałami w hotelach na 
całym świecie. Rolą technologii jest umożliwienie i usprawnie-
nie wzajemnych interakcji między ludźmi, a nie zastąpienie ich. 
Hotelarstwo to branża, która skupia się na relacjach międzyludz-
kich i dla nas technologia zawsze ma człowieka w swoim sercu. 

Co skłoniło Accor do wdrożenia takiego projektu? Czy goście są 
gotowi na cyfrowe rozwiązania?
Guest experience i niezapomniane wrażenia z pobytu są klu-
czowym czynnikiem w branży hotelarskiej różnicującym odbiór 
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poszczególnych marek. W dzisiejszym świecie innowacje tech-
nologiczne stają się integralną częścią budowania trwałych rela-
cji z marką. Dzięki nim zespoły hotelowe są w stanie świadczyć 
obsługę najwyższej jakości i dostarczać wszystkim gościom 
niezapomnianych przeżyć bez względu na lokalizację. W ciągu 
ostatnich kilku lat w Accor stopniowo wdrażaliśmy nowoczesne 
rozwiązania z myślą o komforcie naszych gości. Uruchomienie 
pierwszego w pełni cyfrowego hotelu w Północnej Europie to 
ważny, a zarazem naturalny krok w realizacji naszych ambicji, 
strategii i filozofii. Szczególnie dzisiaj, gdy goście szukają bez-
piecznych opcji podróżowania. Dlatego w tym momencie tech-
nologie są idealnym rozwiązaniem dla całej branży, co potwier-
dzają najnowsze badania. Jak podaje Deilotte, 60 proc. turystów 
chętniej wybierze pobyt w hotelu, który oferuje bezkontaktowy 
meldunek i możliwość wykorzystywania cyfrowych kluczy – dla 
16 proc. gości jest to obecny „must have”.

Jakie dalsze plany w zakresie digitalizacji ma Accor? Będzie więcej 
cyfrowych hoteli w naszym regionie?
Nasza strategia digitalizacji znacznie wyprzedza okres pandemii, 
jednak zwłaszcza dziś jest szczególnie trafna. Ambicją i filozofią 
Accor jest oferowanie gościom pełnego pakietu cyfrowych roz-
wiązań, tak by dzięki technologii wznieść guest experience i pra-
cę całej hotelowej załogi na jeszcze wyższy poziom profesjo-
nalizmu, zapewniając wszystkim bezpieczny, komfortowy oraz 
ciepły pobyt. Do tej pory przeprowadziliśmy pilotaż rozwiązania 
Accor Key w Londynie, Francji i Kanadzie. W trzecim kwartale 
2021 planujemy rozszerzenie dotychczasowych wdrożeń. Tylko 
w samym 2021 roku wyposażymy 20 tys. drzwi w funkcjonal-
ność Accor Key, która będzie dostępna także we wszystkich ho-
telach uruchamianych od sezonu letniego. Wdrożenie innowa-
cyjnego podejścia do guest experience w pełni dopasowanego 
do nowej rzeczywistości rozpocznie się od londyńskiego hote-
lu i obejmie co najmniej 50 proc. naszych obiektów na całym 
świecie w najbliższych pięciu latach. Accor Key pozwoli nam 
jeszcze bardziej wzmocnić cyfrową obecność na rynku, a wła-
ścicielom hoteli zagwarantuje lepszy i szybszy sposób obsługi. 

Zapewniając gościom dostęp do 
pokoi bez fizycznego klucza, Accor 
pomoże również zmniejszyć ilość 
plastiku używanego do tradycyj-
nych kart i kartonu do przechowy-
wania kluczy.

Wspomniała Pani, że 
digitalizacja obsługi nie wiąże 
się z wykluczeniem kontaktu 
i wzajemnych interakcji. Zatem 
w jaki sposób zespół hotelowy 
będzie budował relacje z gośćmi bez 
osobistego kontaktu?
Dzięki integracji cyfrowych roz-
wiązań z funkcjonowaniem 
hotelu, umożliwiamy gościom 
całkowite dopasowanie guest 
experience do ich preferencji 
czy upodobań. Nasza techno-
logia wzmacnia wzajemny kon-

takt dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i usług do 
uproszczenia procesu obsługi gości i ich pobytu w hotelu. 
Gdy wdrożyliśmy naszą pierwszą technologię FOLS mobile, to 
umożliwiliśmy zespołom hotelowym powitanie gości w spo-
sób bezpośredni. Technologia pomogła obsłudze poświęcić go-
ściom więcej uwagi i nawiązać lepszą interakcję z nimi. W Ac-
cor wykorzystujemy nasz najlepszy zasób, czyli doświadczenie 
i talenty naszych zespołów, aby na nowo odkrywać sposób, 
w jaki podchodzimy do obsługi gości – dziś korzystamy w tym 
procesie z pomocy najnowszych technologii. Jest to ulepszone 
doświadczenie dla gości, a dla zespołów hotelowych sposób na 
zyskanie dodatkowego czasu na interakcję.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

O ROZMÓWCZYNI

Carla Milovanov jest związana z Accor od 2006, gdzie 
obecnie pełni stanowisko SVP for Global Customer 
Technology Services. Poprzednio w grupie obejmowała 
rolę SVP for Digital and IT w Europie i VP w obszarze IT 
w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie i eksperckie umie-
jętności Carli odegrały znaczącą rolę w przygotowaniu 
ambitnej strategii cyfrowej transformacji w Accor. Ideą, 
jaka przyświeca grupie jest zapewnianie zdigitalizowa-
nych rozwiązań partnerom, by usprawnić codzienne 
zarządzanie hotelami oraz w innowacyjny sposób 
wesprzeć zaangażowanie i zadowolenie pracowni-
ków. W trakcie pracy w Accor, Carla, kierując cyfrową 
strategią grupy, udoskonaliła podejście do obsługi go-
ści, dzięki wprowadzeniu spersonalizowanych usług, 
intensyfikacji kontaktu i narzędzi mobilnych stawiają-
cych człowieka w centrum uwagi.
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Obecnie, kiedy już widać światełko w tunelu, możemy śmiało sobie 
pogratulować. Przetrwaliśmy ten kryzys i jesteśmy głodni sukcesów. 
Wierzę, że odbicie w hotelarstwie jest już na horyzoncie, a tegoroczne 

wakacje mają szansę być rekordowe pod względem odwiedzających gości 
– mówi w rozmowie z nami Elżbietą Lendo, prezes zarządu Lendo Hotels 

Group, prezes Harmony Polish Hotels.

KAŻDY HOTELARZ  
TO SWOISTY BOHATER

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK

PULS HOTELI

ŚWIAT HOTELI  |  kwiecień-maj32



SSpotykamy się równo rok od ogłoszenia pandemii koronawirusa. 
Jak możesz podsumować ten czas?
Cytują sienkiewiczowskiego klasyka, rok 2020 był to dziw-
ny rok. Rok, który można podzielić na kilka różnych etapów, 
charakteryzujących się odmiennym dynamizmem i dramaty-
zmem. Sam początek epidemii to wielka zmiana i olbrzymie 
zaskoczenie chyba dla większości branż. Sparaliżowany ruch 
lotniczy, ewakuacja obywateli z zagranicy, przymusowe za-
mknięcie w domach milionów ludzi, maseczki i wszechobec-
na chemia do dezynfekcji. Świat i gospodarka zupełnie nie 
były przygotowane na tak dramatyczne sceny. Doskonale 
pamiętam, jaki był problem z zakupem podstawowych ma-
teriałów bioasekuracyjnych, jak brakowało chemii i wiedzy 
na temat zagrożenia. Wraz z początkiem wiosny bardziej 
oswoiliśmy się z sytuacją, łańcuchy dostaw zostały wzno-
wione, wypracowaliśmy podstawowe protokoły postępowa-
nia w przypadku styczności z patogenem i powoli zaczęliśmy 
przyzwyczajać się do nowej, skomplikowanej rzeczywistości. 
Wakacje to czas, w którym sytuacja zaczęła się powoli nor-
mować, do naszych hoteli wróciło życie. Świadomi zagrożeń 
wdrożyliśmy jako organizacja specjalne procedury – Kodeks 
Dobrych Praktyk Harmony Polish Hotels i w pełnym reżimie 
obsługiwaliśmy naszych gości. Wakacje można podsumo-
wać jako moment oddechu. Kwartał jesienny i zima 2021, 
no i trzecia fala, a z nią jeszcze większe problemy. Najpierw 
wyłączenie możliwości organizacji eventów i konferencji, po-
tem redukcja możliwości wynajmu do 50 proc. pokoi i po-
nowne pełne zamknięcie, które w praktyce trwa do dziś. Bez 
wątpienia był to najtrudniejszy rok dla całej, naszej branży. 
Jako jedyny sektor byliśmy praktycznie cały czas zamknię-
ci, a mimo tego zwyciężyła nasza determinacja. Dziś można 
powiedzieć, że każdy hotelarz to swoisty bohater, to czło-
wiek determinacji, który musiał przejść wiele dla utrzymania 
miejsc pracy, hotelu, restauracji po prostu organizacji. Obec-
nie, kiedy już widać światełko w tunelu, możemy śmiało so-
bie pogratulować. Przetrwaliśmy ten kryzys i jesteśmy głodni 
sukcesów. Wierzę, że odbicie w hotelarstwie jest już na ho-
ryzoncie, a tegoroczne wakacje mają szansę być rekordowe 
pod względem odwiedzających gości. 

Czy jest coś, co Cię zaskoczyło podczas pandemii? 
Muszę przyznać, że zaskoczyło mnie tempo opracowania szcze-
pionki. Początkowo przypuszczałam, że musi upłynąć więcej 
czasu na przygotowanie skutecznych preparatów i technologii. 
Drugim zaskoczeniem jest prężność akcji szczepienia Polaków. 
Po początkowych perturbacjach związanych z dostawami szcze-
pionek, dziś można stwierdzić, że wszystko przebiega w miarę 
sprawnie i kolejne roczniki są chronione szczepionką. Jeżeli cho-
dzi o zaskoczenia stricte branżowe, to w zasadzie nie ma ich zbyt 
wiele. Spodziewałam się, że rynek hotelarski przygotuje więcej 
produktów dedykowanych rekonwalescencji osób po przebie-
gu choroby COVID-19, ale tak się nie stało. Wynika to faktu, że 
praktycznie nie mogliśmy przyjmować naszych gości, wobec 
tego produkt taki nie miał potencjału do budowania przychodu, 
ale i to wkrótce się zmieni. Dużą niewiadomą jest jeszcze rynek 
konferencji i eventów. Pozostaje otwartym pytanie: Czy i w jakiej 
formie wróci tak ważny dla nas klient biznesowy? No i oczekuje-
my jeszcze na jedno pozytywne zaskoczenie, to jest na skutecz-
ny lek. To będzie prawdziwy game changer, który ma potencjał 
cofnąć nas do świata, który znamy i za którym tęsknimy. Życzę 
wszystkim, aby przy kolejnym naszym spotkaniu, już taki lek był 
(śmiech), a COVID-19 pozostał tylko złym wspomnieniem. 

Jak wygląda obecna sytuacja w Harmony Polish Hotels – Polskie 
Hotele Niezależne?
Jest unormowana z lekkim wskazaniem na pozytywne oczeki-
wanie przyszłości. Wszyscy nasi członkowie przetrwali najwięk-
szy kryzys w historii branży i pełni nadziei wchodzimy w nowy 
sezon wypoczynkowy i wakacyjny. Nasze hotele mają zupełnie 
nowe, ciekawe propozycje pakietów wypoczynkowych, zrefor-
mowaliśmy kilka obszarów dotyczących członkostwa w organi-
zacji, przeszliśmy częściowy rebranding z naciskiem na podkre-
ślenie polskiej tradycji naszych hoteli i pełni energii wchodzimy 
w postpandemiczną rzeczywistość. Pragnę podkreślić, że jako 
organizacja nie traciliśmy czasu. 

Jak interesy branży reprezentowała HPH w tym trudnym roku?
Obecny kryzys pokazał jak ważną sprawą jest posiadanie przez 
branżę silnej reprezentacji, która może pozytywnie lobbować za 
ochroną żywotnych interesów hotelarzy. Cały Zarząd Harmo-
ny Polish Hotels – Polskie Hotele Niezależne odbył dziesiątki 
konstruktywnych spotkań i narad, uczestniczył w rozmowach 
na najwyższym szczeblu, brał udział w pracach sztabów kryzy-
sowych zarówno w regionie, jak i na szczeblu ogólnopolskim. 
Wszyscy poświęcali czas i dzielnie walczyli o przyszłość. To rów-
nież dzięki determinacji naszych członków udało się stworzyć 
podwaliny pod dalszy rozwój naszej branży . Warto podkreślić, 
że mimo tak trudnej sytuacji, poświęciliśmy energię na rzecz 
konstruktywnej pracy z władzą ustawodawczą i wykonawczą, 
której efektem było wsparcie całego sektora hotelarstwa. Mamy 
jako organizacja, mamy swój znaczący udział w ratowaniu pol-
skiego hotelarstwa i to jest satysfakcja, którą mogą odczuwać 
wszyscy członkowie HPH. 

Serdecznie dziękuję. I do zobaczenia w hotelach!
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JJaka była Twoja pierwsza praca w hotelu? Kiedy i gdzie to było? 
I jak Twoja kariera rozwijała się do dziś?
Start mojej kariery to późne lata 70-te i kilka ośrodków nar-
ciarskich w Austrii, skąd pochodzę. Moim pierwszym miejscem 
pracy była kuchnia. Przygodę z branżą hotelarską z krwi i kości 
zaczynałem w hotelu Hilton. To była połowa lat 80-tych. Po pół 
roku pracy dla Hiltona, w 1985 roku przeszedłem do sieci Mar-
riott. I jestem tu do dziś.

Ale wracając do 1985 roku. Wtedy właśnie Marriott otwie-
rał swój czwarty hotel w Europie. W Wiedniu przy Ringstrasse. 
Tu spędziłem kilka lat. Pracowałem w działach F&B i Event&Sales. 
Następny był Hamburg i moje pierwsze stanowisko dyrektora 

– do spraw F&B i operacji. Wtedy zacząłem podróżować z żoną. 
A potem był Stuttgart i pierwsze stanowisko dyrektora general-
nego. Tu urodziły się nasze dzieci. Początek lat 2000 to Kopen-
haga. Trzy piękne lata rozwijania kariery, poznawania biznesu 
i sekretów dobrze prowadzonego hotelu. 

Może Wam się wydawać, że skaczę po Europie, jak oszalały. 
Ale tak trochę patrzę na swoją ścieżkę z perspektywy czasu. Jeśli 
raz stałeś/aś się dyrektorem hotelu w międzynarodowej firmie, 
to musisz się pogodzić z częstymi przeprowadzkami. Ja byłem 
niesamowitym szczęściarzem, mogąc podróżować z rodziną – 
żoną i dwójką dzieci, bo to bardzo ułatwia. Mój dom jest tam, 
gdzie oni są.

Całą swoją ścieżkę w Marriotcie będę wspominać jako  
coś wyjątkowego. Co ukształtowało mnie i trzymało w ryzach 

przez znakomitą większość dorosłego życia  
– mówi Robert Grader, dyrektor Warsaw Marriott Hotel. 

PULS HOTELI

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK

ŻYCIE TO  
NIEUSTANNA 

PODRÓŻ. 
W MOIM 

PRZYPADKU 
DOSŁOWNIE
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Mam nadzieję, że to zrozumieliście i możemy jechać dalej. 
A tym razem jedziemy na wschód, do Budapesztu. Nowe miasto 
i nowe wyzwanie, bo być dyrektorem kilku hoteli naraz to z jed-
nej strony nie lada gratka, a z drugiej ogromne zobowiązanie. Nie 
masz pod sobą jednego zespołu złożonego z zespołów różnych 
działów, ale mnożysz to razy dwa. Cenna nauka i zadanie, w któ-
rym – dziś mogę to przyznać – czułem się, jak ryba w wodzie. 
Uwielbiam pracę z ludźmi. Uwielbiam ich motywować i patrzeć, 
jak się rozwijają.

Rok po przyjechaniu do Budapesztu objąłem funkcję leade-
ra Business Council w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Busi-
ness Council to organ spajający działania hoteli w określonych 
państwach w obszarze CSR, HR, sprzedaż. Zarządzanie nim 
łączy się z niesamowitą okazją, aby utrzymywać kontakt i do-
bre relacje z dyrektorami i zespołami wielu hoteli. To narzędzie 
do budowania zaangażowanej społeczności wewnątrz firmy 
i tworzenia wartości, które pozwalają przetrwać najtrudniejsze 
momenty, jak ostatnie kilkanaście miesięcy.

W końcu przyszedł czas na Polskę...
W Warszawie jestem od lutego 2014. Od razu po przyjechaniu tu 
objąłem funkcję dyrektora generalnego jednego z najsłynniejszych 
hoteli w mieście i w kraju – warszawskiego Marriotta. A że miałem 
doświadczenie z Business Council, to zostałem leaderem Business 
Council w Polsce, w Czechach, na Słowacji i w krajach bałtyckich. 
I tak jak mówię – więź i wartości wypracowane wcześniej pozwa-
lają nam konsultować się na bieżąco, inspirować, dzielić newsami 
i rozwiązaniami, co w pandemii jest kluczowe.

Jakie są trzy momenty w Twojej karierze, które zapamiętasz na 
zawsze?
Praca w branży hotelarskiej daje możliwość spotykania znanych 
osób. To fajne momenty. W Warszawie kilkakrotnie witałem 
prezydentów USA. Przekazanie im kluczy i zapewnienie pełne-
go wsparcia, aby wizyta przebiegła w jak najlepszej atmosferze, 
czasami owocuje zdjęciem… z prezydentem. Potem sobie je 
drukuję, wieszam w gabinecie i myślę, że moja praca naprawdę 
daje satysfakcję.

W Kopenhadze mieliśmy okazję jednego dnia powitać w Mar-
riotcie całą rodzinę królewską Danii i prezydenta Rumunii. Moja 
córka miała wtedy osiem lat i wręczała kwiaty królowej. Trudno 
było powstrzymać łzy wzruszenia. Jeszcze raz to powiem – je-
stem taki wdzięczny, że mogę podróżować z rodziną. Nie dość, 
że masz do kogo codziennie wracać, to jeszcze czasem jesteś wy-
ręczony/a w pracy – ja bym tak tych kwiatów w życiu nie podał!

Kolejne wyjątkowe wspomnienie to zaproszenie do boksu 
Ferrari podczas spotkania szkoleniowego kierowców Formuły 1 
na węgierskim torze Hungaroring, który znajduje się niedaleko 
Budapesztu. Spotkać Berniego Ecclestone’a, Honorowego Pre-
zydenta Formuły 1, to zaszczyt! Było głośno, ale dobrze.

A mogę jeszcze czwarty punkt dodać? Całą swoją ścież-
kę w Marriotcie będę wspominać jako coś wyjątkowego. 
Co ukształtowało mnie i trzymało w ryzach przez znakomitą 
większość dorosłego życia.

Z filmu o Warszawie, który nagraliście w zeszłym roku wraz 
z trzema innymi dyrektorami warszawskich hoteli sieci Marriott 
International, wiemy, że lubisz jeździć na rowerze. Jakie są Twoje 

inne pasje?
Sport, sport i jeszcze raz sport. Jako Austriak z pewnością lubię 
narty, ale także wspinaczkę i paralotniarstwo, które od lat są na 
mojej liście największych pasji. Chciałbym mieć na to wszystko 
więcej czasu! Na szczęście na rowerze mogę po prostu jeździć 
do pracy.

Zwiedziłeś wiele miejsc na całym świecie. Gdzie widzisz siebie po 
przejściu na emeryturę? 
Uważam się za prawdziwego Europejczyka, ponieważ urodzi-
łem się w Austrii, mieszkałem przez kilka lat w Niemczech, Da-
nii, na Węgrzech, w Polsce. Na emeryturę chyba wybrałbym 
Austrię. To mój dom z jednej strony, ale też kraj pełen pięk-
nych miejsc, do których turyści z całego kontynentu przyjeż-
dżają na wakacje w lecie i w zimie. A jak wiecie – ja lubię być 
w międzynarodowym środowisku.

Serdecznie dziękuję za otwartość i rozmowę. 
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Zostałem poproszony przez redakcję Świata Hoteli o podsumowanie 
tamtego roku, ale on tak naprawdę jeszcze się nie skończył. Kalendarzowo 
owszem, ale faktycznie dalej tkwimy głęboko w pandemii. Tak, jak pisałem 

równo rok temu, że to nie koniec, tak teraz bez zmian. Nadal uważam, 
że do powrotu do normalności jest jeszcze daleko. 

PULS HOTELI

TAMTEN 
ROK 

NADAL 
TRWA
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Ludzie są w większości optymistami. I jako optymiści, kiedy 
na wiosnę 2020 roku dopadł nas lockdown, w większości 
uważaliśmy, że do lata się skończy. Załatwimy sprawę od 

razu, będą leki, będzie szczepionka i szybki powrót do normal-
ności. Nieliczni przestrzegali przed drugą falą, a o trzeciej fali 
nikt nie myślał. Przed wakacjami lockdown się skończył, branża 
hotelarska mogła zacząć odrabiać straty. Lato było świetne, dla 
wielu wręcz rekordowe, Polacy zostali w kraju i hotele na tym 
skorzystały. Znacznie gorzej było w miastach. Tam lato niewiele 
zmieniło, potem przyszedł wrzesień i druga fala, następnie gru-
dzień i kolejne lockdowny. A teraz wiadomo – generalnie szko-
da słów… Spotkany niedawno kolega ze studiów zapytał mnie 
w jakiej branży pracuję. Odpowiedziałem, że w pogrzebowej. On 
na to „myślałem, że w hotelarstwie”. Nie wiadomo, śmiać się czy 
płakać, ale jak nazwać branżę, w której coraz więcej upadłości, 
większość „pacjentów” jest na kroplówce. Czyli albo w restruktu-
ryzacji albo się zapożycza gdzie i u kogo może, a niektórym po-
została już tylko modlitwa. Zostałem poproszony przez redakcję 
Świata Hoteli o podsumowanie tamtego roku, ale on tak napraw-
dę jeszcze się nie skończył. Kalendarzowo owszem, ale faktycz-
nie dalej tkwimy głęboko w pandemii. Tak, jak pisałem równo rok 
temu, że to nie koniec, tak teraz bez zmian. Nadal uważam, że do 
powrotu do normalności jest jeszcze daleko. Nie wierzę w szyb-
kie zaszczepienie całego społeczeństwa. Moim zdaniem wakacje 
są poważnie zagrożone. Nie odmienimy sytuacji w trzy miesiące. 
Trzeba się przygotować na dłuższe ograniczenia. To działa jak 
wahadło. Rząd poluzował w styczniu i lutym to liczba zakażeń 
od razu wzrosła z 5-7 tys. notowanych na dobę do ponad 30 tys. 
w marcu. I tak będzie teraz, prawdopodobnie w wyniku obecnych 
restrykcji liczba zakażeń spadnie poniżej 15 tys. na dobę. Poja-
wią się znów całkowicie zrozumiałe głosy o luzowanie – w ciągu 
miesiąca wrócimy do 30 tys. Nie będzie odmiany sytuacji dopóki 
co najmniej 2/3 społeczeństwa nie będzie zaszczepiona. Co to 
już oznacza i będzie oznaczać dla branży hotelarskiej? Według 
mnie całkowity upadek. Utrzymają się nieliczni. Tylko Ci, którzy 
mają dochody z innych źródeł albo są państwowi. Dla pozosta-
łych obecna pomoc państwa nie wystarczy. Analizujemy sytu-
ację wielu naszych klientów i widzimy, że pomoc była w wielu 
przypadkach skuteczna podczas pierwszej fali, bo lockdown 
trwał krótko. Kolejne wersje tarczy już nie wystarczają, ponieważ 
mamy długotrwały, permanentny zastój. I nawet ci właściciele, 
którzy otrzymali pełny pakiet pomocowy, a do tego porozumieli 
się z np. bankiem co do zawieszenia spłat – nie radzą sobie. Przy-
czyna jest oczywista – przy zerowych przychodach nie da się 
całkowicie wyzerować kosztów. Zawieszenie spłat rat kapitało-
wych, składek ZUS, czasami podatków lokalnych (jak gmina po-
zwoli), obcięcie pensji pracownikom o 50 proc., to często ledwo 
połowa kosztów, które ponosi hotel. Oczywiście można i należy 
negocjować z siecią lub operatorem o zawieszenie lub redukcję 
stałych opłat, to samo należy robić w rozmowach ze wszystkimi 
dostawcami, ale hotele nie mogą się zupełnie zamknąć. Mieliśmy 
w tym roku wyjątkowo srogą zimę, pomimo zerowego obłożenia 
budynki trzeba było ogrzewać, cały czas trzeba ponosić koszty 

mediów, ochrony, utrzymania systemów IT, płacić różnorakie 
opłaty cykliczne i stałe. Większość tych działań podejmowaliśmy 
już rok temu. Teraz operacyjnie niewiele więcej można zrobić. 

Potrzebna jest pomoc Państwa. Pomoc w zupełnie innym 
formacie. Pomoc w innej jakości. Właścicielom hoteli rząd powi-
nien zaoferować nieoprocentowaną, długoterminową pożyczkę 
odpowiadającą przychodom danego hotelu za 2019 r. (lub od-
powiednio więcej, gdyby lockdown miał trwać dłużej niż rok). 
Powinna być to pożyczka rozłożona na okres 20 lat, tak aby wła-
ściciele mogli ją spłacać max. po 5 proc. rocznie, a harmonogram 
móc dostosowywać do aktualnej sytuacji rynkowej. To jedyny 
sensowny, skuteczny i miarodajny sposób. Jeden JASNY instru-
ment, każdy może go sobie łatwo wyliczyć, a ratę dostosować 
do tempa powrotu hotelu do wyników sprzed pandemii. 

Co będzie miał z tego rząd? Co najmniej kilka procent urato-
wanego PKB. Więc chyba politycznie i ekonomicznie WARTO. 
A jak to rząd ma sfinansować? Np. z emisji obligacji, sugerował-
bym w Euro, które teraz jest drogie więc korzystnie jest emito-
wać dług w tej walucie. 

Pisałem o tym ROK TEMU. Czy ktoś to widzi? My ćwiczymy 
cały czas jakieś zawieszenia spłat do ZUS-u, pożyczki z PFR-u, 
dotacje obwarowane dziesiątkami warunków lub wzajemnie 
wykluczającymi się przepisami. To jest daleko niewystarczające 
i nieskuteczne. Cały czas mam niestety wrażenie, że rząd zupeł-
nie nie docenia potencjału naszej branży i jej znaczenia dla go-
spodarki. Turystycznie nie jesteśmy Hiszpanią? Ja uważam, że 
możemy być równie dobrzy ,jak Hiszpania i generować z tury-
styki ponad 12 proc. PKB. Wystarczy prześledzić, w jakim tempie 
rosła nasza branża przez ostatnie 10 lat. A my nadal jesteśmy 
pod względem wielu wskaźników ledwo w połowie drogi. 

Chciałbym być optymistą i wierzyć, że ktoś tę żyłę złota jaką 
jest POLSKA TURYSTYKA nareszcie zauważy. Zamiast zasypy-
wać ją piachem.

MARCIN J. PODOBAS  
ZAŁOŻYCIEL I PARTNER ZARZĄDZAJĄCY 

FORTECH CONSULTING

PULS HOTELI

Posiada 20 lat doświadczenia w branży nieruchomości, przez wiele 
lat pracował w funduszach nieruchomości oraz dla deweloperów 
i operatorów hotelowych. Przez kilka lat pełnił funkcję dyrektora 
zarządzającego polskim biurem Tishman Realty & Construction oraz 
Tishman Hotel Corporation w Warszawie, wcześniej pełnił funkcję 
dyrektora ds. relacji inwestorskich w Pioneer Real Estate Advisors 
oraz Pioneer Real Estate Fund, był szefem Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych Bank of New York Mellon, a ostatnio wiceprezesem 
notowanej na GPW spółki hotelowo-deweloperskiej EFH. Uczestni-
czył w realizacji takich projektów hotelowych jak: Courtyard by Mar-
riott Okęcie Warsaw Airport, Sheraton Kraków Hotel, Hilton Warsaw 
Hotel and Conference Center, Radisson Blu Gdańsk, Double Tree by 
Hilton Hotel and Convention Center and Hampton by Hilton Kraków, 
Hotel Król Kazimierz oraz innych – łącznie w kilkudziesięciu projek-
tach, wartych ponad 3 mld zł. Ukończył stosunki międzynarodowe 
na Uniwersytecie Warszawskim, mówi biegle po polsku i angielsku.

O AUTORZE
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Już od roku zmagamy się z pandemią COVID-19. Żyjemy w rzeczywistości, 
do której nikt nie był przygotowany. Pandemia negatywnie wpłynęła 

na spa & wellness na całym świecie. Gwałtownie został zatrzymany nie 
tylko dynamiczny rozwój potężnej branży, ale jej funkcjonowanie w ogóle. 
Lockdown i duże obostrzenia spowodowały przykrą konieczność redukcji 

personelu, a nawet upadek wielu działalności.

JAK SIĘ MA BRANŻA SPA?

PULS HOTELI
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Obiekty spa, które funkcjonują narażone są na dra-
styczny spadek rentowności. Wynika to z konieczno-
ści dostosowania się do wymogów sanitarnych i ob-

ostrzeń, które wpływają na działalność operacyjną i generują 
nowe koszty. Zwiększone ilości materiałów jednorazowych, 
maseczek, środków do dezynfekcji i sterylizacji stały się na-
szą codziennością. Do tego konieczność reorganizacji pracy 
związanej z ograniczeniami liczby przyjmowanych osób, brak 
możliwości wykorzystania całej infrastruktury, obowiązkowe 
wyłączanie z użytku stref zdecydowanie osłabiło wydajność. 
Zmieniła się też ścieżka obsługi gościa, a pominięcie wypo-
czywalni, czy butiku spa wpływa na obniżenie przychodów. 
Te trudności dotyczą tylko obiektów, które ostatecznie mają 
szczęście, że obsługują gościa indywidualnego. Obiekty, które 
funkcjonowały wyłącznie z grupowym miały niewielkie szanse 
na szybką dywersyfikację klienteli po ograniczeniu MICE.

Na początku pandemii kluczowe było świadczenie jak najbar-
dziej bezpiecznych usług, edukowanie zespołu, optymalizacja 
grafiku pracy i opracowywanie strategii. Kolejny etap to mody-
fikowanie spa menu, by zapewnić odpowiednie doświadczenie 
przy wszystkich obostrzeniach i odpowiedzieć na pojawiające 
się nowe potrzeby, a także szukanie wszelkich rozwiązań na ge-
nerowanie przychodu i przetrwanie.

Spa hotelowe zlokalizowane w miastach mogły funkcjono-
wać na zasadzie day spa nawet, gdy hotele były zamknięte. Wa-
runkiem jednak było posiadanie bazy gości, która z tych usług 
korzystała.

W obliczu kolejnych obostrzeń wiele obiektów znalazło roz-
wiązanie przekształcając się w paramedyczne. Dało im to moż-
liwość działania dzisiaj, gdy lockdown po raz kolejny zablokował 
całą branżę. Ale i tutaj warunkiem jest nie tylko posiadanie in-
frastruktury, a wypracowanie wiarygodnego wizerunku i zdoby-
cie klienteli, która zaufa ofercie.

Skutki, także pozytywne
Pandemia to nie tylko problem ekonomiczny. Przeżywamy 
zbiorową zmianę i chociaż ograniczenia mogą zostać zniesione, 
skutki niepokoju, stresu pozostaną.

Pandemia sprzyja niestety powstawaniu zaburzeń o charak-
terze psychologicznym, które znacząco obniżają jakość życia. 
Wirus zmienił obraz codziennego funkcjonowania w rodzinie, 
szkole, pracy, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie psychicz-
ne. Skutki pandemii to stres, zwiększenie przypadków występo-
wania depresji i zaburzeń lękowych. 

Jest też pozytywna zmiana: To zwiększenie świadomości o ist-
nieniu zdrowia psychicznego, o tym, że wiele od niego zależy.

COVID-19 skłania nas do spojrzenia w głąb siebie. Kiedy wio-
sną po raz pierwszy wprowadzony został lockdown, możliwość 
zwolnienia tempa była dla wielu osób czymś nowym. Nie ma 

wątpliwości, że w konsekwencji zwracamy większą uwagę na 
zdrowy styl życia, prewencję, zdrową żywność. Wellness zgod-
nie z zapowiedzią Global Wellness Institute wszedł do domów 
„Niezależnie od tego, czy chodzi o telemedycynę, terapię wir-
tualną, aplikacje do medytacji, cyfrowe platformy fitness – na-
wet zajęcia reiki przechodzą online”. Zainteresowanie zdrowiem 
i kondycją jest duże.

Spa & wellness jest więc doskonałą odpowiedzią na dzisiej-
sze potrzeby. Powiedziałabym nawet, że mamy do spełnienia 
misję pomocy społeczeństwu, które potrzebuje równowagi, od-
stresowania, utraty wagi, dobrego snu, wzmocnienia, spokoju 
wewnętrznego, dobrego samopoczucia…. Coraz bardziej świa-
dome społeczeństwo będzie wybierać taką ofertę. Lokalnie lub 
w odległych miejscach. W układzie małych przestrzeni dedyko-
wanych niewielkiej ilości osób, obsługiwanych bezdotykowo, 
z wyposażeniem zastępującym dotyk terapeuty, po miejsca na 
łonie natury z programami i treningami tematycznymi prowa-
dzonymi przez specjalistów praktyków. 

To od specyfiki spa i nowej oferty będzie zależała wybór. 
Jedno jest pewne: spa powinny pracować nad ofertą wellness 
w prawdziwym tego słowa znaczeniu. W synergii ze wszyst-
kimi działami hotelowymi, by stworzyć produkt kompletny, 
który faktycznie zapewni materialne i niematerialne potrzeby. 
Nie ograniczajmy się tylko do zabiegów kosmetycznych, sauny 
i basenu. W krajach o bardziej rozwiniętym wellness zaintere-
sowanie technikami relaksacyjnymi, treningiem oddechu, jogą, 
tai-chi czy medytacją wzrosło kilkukrotnie w porównaniu do 
poprzednich lat.

Faktem jest, że polskie spa nie są na takim etapie rozwoju, ale 
brak stabilizacji zmusza nas do elastyczności i bycia gotowym 
na całkowitą, nagłą zmianę kierunku działania.

ANETA MULLER  
WŁAŚCICIELKA 

SPA CONSULTING

PULS HOTELI

Od 15 lat związana z branżą hoteli spa jako menadżer i niezależny 
konsultant. Opracowuje koncepcje spa, przeprowadza audyty i re-
komenduje działania naprawcze, szkoli personel z jakości obsługi 
gościa i sprzedaży. Autorka wielokrotnie nagradzanych koncepcji 
spa m.in. Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort, Herbarium Ho-
tel & Spa, Zamek Topacz Resort & Art Spa. 

O AUTORZE
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DRUGA ROCZNICA  
W DOBIE PANDEMII

PULS HOTELI

GRZEGORZ 
WŁODARCZYK

ŚWIAT HOTELI  |  kwiecień-maj40



Dla branży hotelarskiej ostatni rok był czasem bezprecedensowych 
wyzwań. Co więcej, proces wychodzenia z obecnego kryzysu będzie długi 

i na pewno niełatwy. Ale naszą pozycję na rynku, jako Hotelu Hampton 
by Hilton w Kaliszu, rozpatrujemy w kategoriach długofalowego rozwoju. 

Jestem przekonany, że dzięki przyjaznej koncepcji hoteli Hampton, lojalności 
wobec marki Hilton, mocnej pozycji na lokalnym rynku, jesteśmy w dobrej 

pozycji, aby przetrwać te zawirowania – mówi Grzegorz Włodarczyk, 
dyrektor zarządzający Hotel Hampton by Hilton w Kaliszu.

Świętowanie drugiej rocznicy naszej obecności na rynku 
przychodzi nam z mieszanymi uczuciami. Cieszę się, że 
możemy wspólnie świętować to wydarzenie i jestem 

wdzięczny wszystkim naszym pracownikom za ich nieustanną 
ciężką pracę, pasję i poświęcenie. To, co osiągnęliśmy do tej 
pory, opiera się właśnie na naszych ludziach. To oni są sercem 
naszego hotelu i dzięki swojemu indywidualizmowi, osobowo-
ści, urokowi wzbogacają to, co najważniejsze w hotelarstwie – 
budowanie relacji i łączenie ludzi.

Być może najtrudniejszym zadaniem było utrzymanie mo-
tywacji i zaangażowania naszego zespołu w najtrudniejszym 
czasie pandemii. Przez te dwa lata zespół bardzo zżył się i ze 
sobą i z wieloma z naszych regularnych gości. Okres, w którym 
byliśmy zamknięci lub pracowaliśmy przy najsilniejszych ob-
ostrzeniach był tym najtrudniejszym. Nasz zespół nie jest duży, 
dlatego ogromnie mi zależało na utrzymaniu go i, co szczególnie 
ważne, udało się nam tego dokonać. 

Hampton by Hilton w Kaliszu zdołał, pomimo trudnego okre-
su, zbudować swoją solidną pozycję na lokalnym i regionalnym 
rynku. Kalisz rozwija się dynamicznie, a obecność naszego ho-
telu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie, szczególnie 
w obszarze podróży biznesowych. Są one ważną częścią naszej 
działalności i dlatego z ogromną nadzieją odbieramy sygnały od 
naszych parterów, że sami czekają na otwarcie granic i powrót 
do normalnej działalności. Być może ostatnio zauważona przez 
nas zwiększona liczba zapytań na mniejsze grupy biznesowe 
i konferencyjne jest początkiem nowego trendu, w którym fir-
my wybierają mniejsze miasta na swoje spotkania. Na pewno 
nie bez znaczenia jest tutaj centralna lokalizacja Kalisza, która 
ułatwia dojazd z wielu miejsc w Polsce. Niemałym wyzwaniem 
jest przewaga rezerwacji dokonywanych w ostatniej chwili lub 
nawet w dniu przyjazdu. To sprawiło, że musieliśmy się dosto-
sować operacyjnie do tego trendu i teraz już jesteśmy przyzwy-
czajeni do tej nowej sytuacji. To, na co czekają nasi goście chyba 
najbardziej, to ponowne otwarcie naszej części rekreacyjnej. 
Duża siłownia, piękny basen i taras na czwartym piętrze były 
doceniane nie tylko przez naszych weekendowych gości ale 
właśnie również gości biznesowych. Mam nadzieję, że wkrótce 
będziemy mogli wrócić do naszej normalnej oferty i ponownie 
otworzymy SPA na czwartym piętrze naszego hotelu.

Hotel to również część kompleksu Calisia One, to świetnie 
zaprojektowany zespół budynków historycznej części fabryki 
fortepianów, w skład którego wchodzą biura, duże letnie patio 
i restauracje. Ten atrakcyjny układ przyciąga również Kaliszan 
i okolicznych mieszkańców. Patio wraz z naszymi restauracja-
mi stało się ulubionym miejscem spotkań, w szczególności 
w weekendy. Chcielibyśmy wrócić do tradycji organizowanych 
przez nas wiosenno-letnich, kameralnych koncertów na żywo, 
które przyciągały gości z całego regionu. Do czasu otwarcia ga-
stronomii będziemy dalej kierowali swoją ofertę w standardzie 
„na wynos”. Jednym z naszych priorytetów było utrzymanie 
stałego kontaktu z lokalną społecznością, stąd nasze zaangażo-
wanie w kilka projektów, na przykład trwające obecnie Kaliskie 
Biennale Sztuki. Pozostajemy również w ciągłym dialogu z na-
szymi partnerami biznesowymi, informujemy o obecnej sytuacji 
jeśli chodzi o możliwość korzystania z naszych usług oraz o na-
szych planach na przyszłość.

Wierzę, że ta trudna sytuacja pandemiczna powoli się koń-
czy, a tym samym czeka nas wszystkich, jako branże, nowe 
otwarcie. Zapewnienie gości o bezpiecznym pobycie, o doło-
żeniu wszelkich starań do najwyższej jakości obsługi. A tym 
samym już wkrótce na nowo będziemy się cieszyć tętniącymi 
życiem hotelami i restauracjami.

PULS HOTELI
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„Jesteśmy narodem zwierząt, które zapomniały o radościach wynikających z bycia 
zwierzęciem. Żyjemy w nierealnym świecie i nie mamy pojęcia, ile możemy 

wytrzymać, bo nigdy nie stajemy w obliczu wyzwania czy próby” – Chuck Palahniuk

Koniec 2019. Hotelarze spotykają się na najważniejszych 
branżowych konferencjach. Podsumowują nie tylko mi-
jający rok, ale także kilka ostatnich, „tłustych” lat. Spe-

cjaliści, w oparciu o statystyki, modele biznesowe i własną wie-
dzę, przedstawiają prognozy na 2020 i kolejne lata. Choć poja-
wia się pewna doza rezerwy, nadal mocno wieje optymizmem. 
Wręcz przekonaniem, że trend może być wyłącznie wzrosto-
wy. Trzy miesiące później następuje armagedon. Chyba mocno 

rozśmieszyliśmy Pana Boga, opowiadając o tych planach.
Marzec 2021. Pandemia nie ustępuje. W ciągu dwunastu 

miesięcy globalna gospodarka kurczy się o 6 procent, a branża 
hotelarska traci 245 miliardów USD przychodów. Kryzys 9/11 
blednie przy COVID-19.

Są co prawda kraje, które radzą sobie z wirusem całkiem nie-
źle. My jednak nie mieścimy się w tej kategorii. O chaotycznych, 
doraźnych działaniach państwa, o zamykaniu hoteli i jedno-
czesnym otwieraniu stoków narciarskich, o niewystarczającej, 
spóźnionej i nierównomiernie dystrybuowanej pomocy dla 
branży napisano już bardzo wiele. Kto miał rezerwy finanso-
we i wystarczająco wcześnie pojął, że powinien liczyć na siebie, 
opiera się pandemii. Kto przyklęknął przed COVID-19 i ograni-
czył się do wyciągnięcia ręki o pomoc – albo wypadł już z branży 
albo dogorywa.

Wszelkie strategie branży hospitality musiały zostać zwe-
ryfikowane, skorygowane i ponownie wdrożone. Te przyjęte 
przed pandemią nie miały racji bytu. Przełożenie strategii na 
działalność operacyjną, na codzienne funkcjonowanie (jeśli 
było dozwolone) wymagało i nadal wymaga dużej elastyczności 
i konsekwencji. COVID w warunkach bojowych wymusił zmiany, 
z których wiele pozostanie z nami na zawsze.

Nawet doświadczeni dyrektorzy (a może zwłaszcza oni, jeśli 

zrutynizowanie poszło zbyt daleko) muszą pogodzić się z fak-
tem podważenia przez kryzys ich dotychczasowych sposobów 
działania. Diametralnie zmieniły się zachowania konsumenckie, 
metody zarządzania personelem, przychodami, łańcuchem do-
staw itd.

Kto wziął sprawy w swoje ręce i postanowił ratować biznes, 
w gąszczu co rusz zmieniających się obostrzeń szukał sposobów 
na przetrwanie. Często bardzo skutecznych i innowacyjnych.

Czasem bardzo twardych, choć koniecznych (redukcja kosz-
tów pracy).

Wyrównanie szans – paradoks pandemii
Fundamenty hospitality, nawet te wydawałoby się niewzru-
szalne, zostały bardzo mocno naruszone przez nawracają-
ce fale COVID. Przychody spadające o 90 proc., jednocyfrowe 

GRZEGORZ WIECZOREK 
PARTNER 

IWH

PULS HOTELI

HOTELARSKI
FIGHT
CLUB
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obłożenie, kompletnie zachwiany łańcuch dostaw, zredukowa-
ny niemal do zera MICE, procedury higieniczne żywcem wzięte 
z oddziału zakaźnego – te i wiele innych czynników spowodo-
wało, że nawet najlepiej prosperujące hotele musiały zmienić 
kurs i w trybie ASAP dostosować się do nowych reguł gry. Z ko-
lei hotele, które dotychczas radziły sobie przeciętnie, dostały 
niepowtarzalną szansę na dogonienie konkurencji i to w rela-
tywnie krótkim czasie.

Cała branża musi startować niemal od początku, bez utrwala-
nej latami przewagi konkurencyjnej. Działania podjęte w wyniku 
pandemii i wdrożone w czasie jej trwania będą determinować 
sytuację rynkową w najbliższych latach.

Myśl globalnie, podróżuj lokalnie
Local travel były popularne na długo przed pandemią. Najczę-
ściej tańsze, równie atrakcyjne, a jednocześnie mniej wpływają-
ce na środowisko były oczekiwanym rozwiązaniem, szczególnie 
dla młodszych generacji. COVID-19 niemal kompletnie zamknął 
granice. Do tego dochodzi zwykła ludzka obawa przed opuszcza-
niem znanego (choć przecież wcale nie najbezpieczniejszego) 
otoczenia. W takiej sytuacji lokalne podróżowanie mocno zy-
skało na popularności (dowodem obłożenie w hotelach nadmor-
skich i mazurskich podczas wakacji 2020). Ten lokalny entuzjazm 
z całą pewnością będzie miał trwały trend. Dlatego uwzględnie-
nie tego zjawiska w planach marketingowych, wręcz oparcie ich 
o lokalnych (czytaj: krajowych) gości, jest absolutnie kluczowe.

Cyfryzacja
O tym, że cyfryzacja opanuje świat hotelarstwa wiadomo było 
od lat. Tego, że proces nabierze aż takiej dynamiki nie przewi-
dział nikt. A katalizatorem jest COVID-19. Tym, którzy dotych-
czas bazowali na tradycyjnych kanałach dystrybucji, pandemia 
dała czas na zrewidowanie i zmodyfikowanie podejścia do biz-
nesu. Spory odsetek hoteli bazował wyłącznie na OTA, kanale 
przydatnym, który trudno ignorować. I drogim. Wymuszona 
pandemią redukcja kosztów jest bodźcem do odkurzenia wła-
snych witryn, uproszczenia nawigacji modułu rezerwacyjnego 
i wreszcie właściwego pozycjonowania strony. Standardem 
stają się internetowe kampanie marketingowe, niektóre oparte 

o social media inne precyzyjnie targetowane. Działania online 
pozwalają zaoszczędzić istotną część z prowizji, płaconej OTA 
(a te często przekraczają 15 procent).

Cyfryzacja to rzecz jasna nie tylko marketing i sprzedaż. Zmia-
ny zachowań konsumenckich wynikające z COVID-19, oczekiwa-
nie poczucia bezpieczeństwa, zachowania dystansu, wreszcie 
usprawnienia i zindywidualizowania obsługi gościa, generują 
potrzebę ucyfrowienia innych obszarów działalności operacyjnej 
– zdalny check-in, klucz w smartfonie, indywidualne menu, szyty 
na miarę kontent pakietu TV, itd. To już w zasadzie standardy. 
Accor, a za nim inne sieci otwierają niemal w pełni zdygitalizo-
wane jednostki. Kto nie maszeruje (cyfrowo), ten ginie.

Podróże biznesowe – trudny powrót
W 2019 udział podróży służbowych przekraczał 20 proc w podró-
żach total. Pandemia zredukowała zjawisko do 10 proc w 2020, 
gdzie punkt odniesienia był zupełnie inny – podróże jako takie 
niemal zamarły. Tymczasem Zoom i podobne serwisy z dnia na 
dzień zyskały setki milionów nowych użytkowników i zwielo-
krotniły przychody. Po kilku miesiącach, wymuszona pandemią 
zmiana, zaczęła nabierać cech trwałości. Oszczędna, bezpieczna, 
skuteczna. Po ustąpieniu pandemii wideokonferencje w znacznej 
mierze zastąpią tradycyjną formę spotkań, opartą o podróże służ-
bowe. Szacuje się, że połowa wyjazdów biznesowych odpadnie 
z planu przychodów hoteli (linii lotniczych, kolei itd.). Jeśli Twój 
hotel opierał działalność głównie na gościu biznesowym, najwyż-
sza pora poszukać innej grupy docelowej i odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Może warto rozważyć zaadaptowanie części zaso-
bów hotelowych na biura (w świecie pocovidowym praca zdalna 
przestanie dominować) i w ten sposób je zoptymalizować.

Miniony rok sprowadził branżę do parteru. Erupcja pandemii 
w kilka dni zatrzymała dynamiczny wzrost, trwający od blisko 
dekady. Wirus rzucił wyzwanie naszej elastyczności, zakwestio-
nował dotychczasowe metody pracy. Wystawił hotelarstwo na 
bardzo ciężką próbę.

Choć pozostajemy w głębokim kryzysie, z obostrzeniami, 
które z takim natężeniem występują tylko w kilku krajach na 
świecie, wierzę, że nasza branża wyjdzie z tej opresji wzmocnio-
na. Gotowa na kolejne wyzwania. 

PULS HOTELI

O AUTORZE
Posiada doświadczenie w zarządzaniu w takich branżach, jak telefonia mobilna, security, prywatna opieka 
medyczna oraz hospitality. Do 2018 związany ze spółką Chopin Airport Development (obecnie Polski Holding 
Hotelowy). Jako dyrektor operacyjny uczestniczył w pracach zespołu projektowego, którego zadaniem było 
usprawnienie działań związanych z budową Renaissance na lotnisku Chopina w Warszawie. W 2015 roku ze-
spół doprowadził do podpisania nowej umowy franczyzowej z siecią Marriott International na Hotel Renais-
sance, a w efekcie prowadzonych rozmów uzyskano również podobny kontrakt na markę Moxy na lotnisku 
Katowice w Pyrzowicach. We współpracy z dyrektorami hoteli odpowiadał za ich bieżące funkcjonowanie, 
łańcuchy dostaw i negocjacje umów z partnerami handlowymi oraz szeroko rozumiany obszar IT, w tym sys-
temy rezerwacyjne, systemy telewizji hotelowej i internetu. Intensywna współpraca z osobami bezpośrednio 
odpowiedzialnymi za rozwój Marriott International, Hilton Worldwide i Best Western pozwoliła mu poznać 
sposoby funkcjonowania tych organizacji oraz procesy związane z wprowadzaniem światowych marek hote-
lowych na polski rynek. Od 2018 partner w spółce doradczo-prawniczej IWH Hotel to Biznes.
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Nie ma wątpliwości, że COVID-19 na zawsze zmienił obsługę gościa. Sposób, 
w jaki hotele działają i dostarczają doświadczeń swoim gościom, przejdzie szereg 
zmian i dostosowań, aby w dłuższej perspektywie stworzyć nową normę. Oprócz 

przestrzegania wszelkich wymagań rządowych i branżowych, hotele będą musiały 
uważnie przyjrzeć się temu, dlaczego podróżni mogą przyjeżdżać w ich okolice, czego 

szukają i jakie usługi można im zapewnić.

ANETA YKEMA 
ZaŁOŻYcieLka i DYRekTOR ZaRZĄDZajĄca HOTeLiaRT

POST  
COVID 

Back to the basics

MARKETING I PROMOCJA

Co należy wziąć pod 
uwagę?
Elastyczne zasady rezerwacji
Wielu gości będzie wahać się 
przed dokonaniem rezerwacji 
z dużym wyprzedzeniem, a tak-
że może być zmuszonych do 
anulowania rezerwacji w krót-
kim czasie. Zniesienie lub zła-
godzenie opłat za anulowanie 
jest szeroko rozpowszechnione 
w branży w hotelach, OTA i li-
niach lotniczych. Pomoże za-
pewnić niezbędną satysfakcję 
gości i przyszłą lojalność, ofe-
rując empatię dzięki elastycz-
ności.

Czystość i higiena
Podróżujący będą naturalnie 
dbać o zdrowie podczas podró-
ży w najbliższej przyszłości, więc 
musisz upewnić się, że Twój hotel 
stosuje najlepsze praktyki w tej 
dziedzinie. 
Wspólne przestrzenie 
Za wszelką cenę należy unikać 
przeludnienia, ponieważ wielu 
gości będzie się tym martwić. 
Usługi i udogodnienia odnowy 
biologicznej
Nie należy lekceważyć psycholo-
gicznych skutków takiego global-
nego wydarzenia. Podróżni będą 
szukać regeneracji ciała i duszy, 

aby poczuć się zdrowo, czysto 
i znowu normalnie. 
Aktywne wakacje
Goście będą spragnieni przygód, 
eksploracji i nowych, ciekawych 
doświadczeń. Hotele powinny 
sprawdzić, jakie pakiety mogą za-
oferować swoim gościom. To ide-
alny czas, aby nawiązać kontakt 
z lokalnymi firmami i poszerzyć 
swoją ofertę.
Opieka lekarska 
Nawet jeśli wszystkie ogranicze-
nia znikną, niepewność pozosta-
nie. Goście będą upewniać się, 
hotel oferuje możliwość kontaktu 
z lekarzem szybko i sprawnie, aby 

zapewnić bezpieczeństwo sobie 
i rodzinie.
Utrzymanie ceny i jakości usług
Goście doceniają dobrą jakość 
idącą w parze z misją i wizją firmy 
i są w stanie zapłacić za to wyższą 
cenę.

Rzeczywistość COVID-owa 
przewartościowała wiele aspek-
tów naszego życia i dokonała 
pewnego rodzaju resetu. Teraz 
jest czas na powrót do korzeni, 
podstaw naszych usług i zadanie 
sobie pytanie dlaczego świad-
czymy usługi hotelarskie? Wie-
my JAK i wiemy JAKIE, jednak 
to DALECZEGO jest decydujące. 
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Dostarczanie gościom tych nie-
zapomnianych wrażeń Guest 
Experience poprzez jakość, au-
tentyczność, empatię, lokalność, 
budując w ten sposób lojalność 
praz przewagę konkurencyjną 
jest kluczowe.

W jaki sposób?
Back to the basics
Jak możesz być najlepiej zaanga-
żowany w pobyt gościa i jego do-
świadczenia, aby wywrzeć na nich 
trwałe wrażenie? Goście docenią 
przystępność i łatwość komuni-
kacji podczas całej podróży. Hote-
le muszą być bardziej otwarte na 
rozmowy. Komunikacja z gośćmi 
musi być wieloaspektowa. Korzy-
staj z mediów społecznościowych 
i innych trybów komunikacji – 
wiadomości tekstowych, What-
sApp, połączeń telefonicznych 
i nie tylko, aby stworzyć relację, 
która przeradza się w lojalność. To 
tylko kolejna okazja, aby zaofero-
wać wartość dodaną i ulepszyć 
doświadczenia.
Aby goście czuli się jak w domu
Przedstaw im doświadczenia lo-
kalne i kulturowe – przyciągnij 
gości, uwzględniając lokalną kul-
turę i autentyczne doświadcze-
nia. Powinieneś zaoferować wiele 
informacji i wartości na temat po-
bliskich atrakcji, zajęć i restauracji 
celebrujących kulturę regionalną.
Zwiększ wrażenia gości dzięki… 
doświadczeniom
Oto kilka wskazówek dotyczą-
cych oferowania wrażeń gościom 
hotelu – niezależnie od tego, czy 
znajdujesz się w pobliżu znanych 
głównych atrakcji turystycznych, 
czy też ukrytych klejnotów na 
uboczu:
• Szukaj a znajdziesz

Szybkie wyszukiwanie w Go-
ogle „rzeczy do zrobienia” 

w Twoim mieście ujawni najważ-
niejsze atrakcje, które przyciągają 
gości do tego obszaru. Postaraj 
się wesprzeć promocję tych zajęć 
i poproś zespół hotelu o ich ulu-
bione. Im więcej będziesz poszu-
kiwać, tym więcej będziesz miał 
wiedzy, a tym samym będziesz 
bardziej wartościowy dla swoich 
gości, którzy szukają inspiracji 
i wiedzy.
• Twoja wartość dodana

Jeśli Twój hotel nie znajdu-
je się w popularnym punkcie 
turystycznym, stwórz własne 
doświadczenia, które możesz 
oferować jako dodatki na etapie 
realizacji transakcji na swojej 
stronie internetowej. Możesz 
mieć na miejscu eksperta od 
parzenia herbaty, eksperta od 
wina, serowara, a może masz 
półprofesjonalnego fotogra-
fa wśród pracowników hotelu. 
Poznaj ich umiejętności, któ-
re wykraczają poza tradycyjną 
gościnność i eksperymentuj 
z różnymi ofertami, prezentu-
jącymi różnorodność, jaką masz 
w swojej ofercie. 
• Sprzedawaj inteligentnie za 

pomocą intuicyjnego systemu 
rezerwacji
Wielu gości na etapie rezer-

wacji przeprowadziło wczesne 
poszukiwania w okolicy miejsca 
docelowego i zapoznało się z nie-
którymi z bardziej popularnych 
zajęć w ofercie. Wykorzystaj 
tę znajomość na swoją korzyść 
i utwórz pakiety dodatkowe 
w swoim systemie rezerwacji on-
line. To szybki zysk i daje gościom 
jedną rzecz mniej do rezerwacji 
na późniejszym etapie – wygoda 
i cena są tutaj kluczowymi kwe-
stiami.

Obsługa gościa
Każda branża ma własną defini-
cję doskonałości obsługi gościa, 
ale w branży hotelarskiej można 
sprowadzić się do następujących 
czynników:
1.  Szczegóły – prawdziwej dba-

łości o szczegóły nie można 
znaleźć w instrukcji. Inspira-
cją mogą być jednak świetne 

warunki pracy i autentyczna 
chęć pomocy ludziom.

2.  Personalizacja – urodziny, 
rocznice i inne specjalne oka-
zje to wspaniałe okazje do 
spersonalizowania doświad-
czenia gościa. Ale jest wiele 
sposobów, aby dostosować 
ich codzienną wizytę, wystar-
czy ich poszukać.

3.  Kreatywność – goście mają 
oczekiwania wobec tego, co 
zrobi, a czego nie zrobi więk-
szość hoteli. Zidentyfikuj je. 
Następnie wyrób sobie nawyk 
przekraczania granic w intere-
sujący i zachwycający sposób.
Co możesz zrobić, aby zapew-

nić najlepszą obsługę gościa?
• Zatrudnij odpowiednie osoby 

do ról związanych z klientami,

• Zaskocz swoich gości rozpo-
znaniem i uznaniem,

• Interesuj się swoimi gośćmi 
szczerze, aby móc im zapewnić 
najlepszą obsługę,

• Bądź zawsze dostępny,
• Zadbaj o regularną komunika-

cję,
• Daj pracownikom hotelu moż-

liwość podejmowania inicjaty-
wy – Empowerment,

• Uśmiechaj się,
• Słuchaj i odpowiadaj na po-

trzeby gości.

Niektóre z tych wskazówek 
mogą wydawać się oczywiste, ale 
jedną rzeczą jest słuchanie gości, 
a zupełnie inną jest pokazanie im, 
że słuchasz i wpłynięcie na ich 
wrażenia, które widzą i czują.

MARKETING I PROMOCJA

Cykl 

Guest Experience

część 
szósta

POST  
COVID 

Back to the basics

PARTNEREM CYKLU JEST 

Hotelarz z pasją i 15 letnim międzynarodowym doświadczeniem za-
wodowym zdobytym w prestiżowych sieciach hotelowych, takich 
jak: Best Western, Orbis, Small Luxury Hotels, Accor Hotels, Lindner 
Hotels AG, InterContinental® Hotels Group w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Austrii i Polsce. Ekspertka w dziedzinie sprzedaży, zarzą-
dzania kluczowym klientem (Key Account Management) oraz MICE 
(Meetings, Incentives, Conference, Events).
Zarządzała wiodącymi klientami korporacyjnymi oraz rządowymi 
(Ambasady, Delegacja Unii Europejskiej przy ONZ, OSCE – Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w Wiedniu reprezentując 
sieć hotelową IHG z ramienia hotelu InterContinental® Vienna. Kie-
rowała zespołem sprzedaży eventowo – konferencyjnej pierwszego 
hotelu stadionowego w Niemczech – Lindner BayArena w Leverku-
sen, gdzie zajmowała się profesjonalną organizacją spotkań bizneso-
wych, meczów Budnesliga i Champions League. Wydelegowana do 
Task Force, brała udział we wprowadzaniu standardów hotelowych 
oraz wdrażaniu systemu operacyjnego Opera w różnych hotelach 
sieci Lindner. Jako dyrektor działu MICE w hotelu Novotel Neuss am 
Rosengarten w Niemczech, wraz z zespołem, dowodziła organizacji 
eventów do 7500 osób. Będąc regionalnym koordynatorem marketin-
gu w sieci hotelowej Orbis w Poznaniu, sprawowała pieczę nad 4 mar-
kami hoteli Orbis dbając o zachowanie standardów Corporate Indetity 
oraz marki, znając jednocześnie doskonale polski rynek hotelarski.
Absolwentka studów magisterskich na wydziale hotelarstwa, na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz MBA ze specja-
lizacjami Hotel & Tourism Development oraz Real Estate Development 
wiedeńskiego uniwersytetu MODUL.

O AUTORZE
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ZARZĄDZANIE I PERSONEL

Pandemia pozbawiła już pracy dziesiątki tysięcy osób zatrudnionych w hotelarstwie i to 
raczej nie koniec. Niemniej hotelarstwo, jako branża, z pewnością przetrwa, ponieważ 

jest nieodzowną nitką krwiobiegu gospodarczego. Aktualna sytuacja spowoduje 
jednak zmiany personalne w wielu obiektach. To z kolei wiąże się z zatrudnieniem 

nowych pracowników. Nowych w miejsce tych, którzy w trakcie pandemii być może 
już się przebranżowili lub zmienili hotel. I o ile jest całkiem sporo informacji na temat 
zatrudniania ludzi do zespołu, o tyle zdecydowanie mniej mówi się już o zatrudnianiu 

na stanowiskach kierowniczych. 

JACEK OLSZEWSKI  
TwÓRca maRki TEAM HOTEL SZKOLENIA KADRY HOTELARSKIEJ

ONBOARDING 
W HOTELU

Zapomnijmy jednak na 
chwilę o świecie w koro-
nie i przyjrzyjmy się hi-

potetycznej, ale całkiem realnej 
sytuacji. Zdarza się, że w hote-
lu pojawia się nowy kierownik 
z zewnątrz, czyli nie awanso-
wany z zespołu. Na potrze-
by chwili załóżmy, że będzie 
to kierownik recepcji, chociaż 
równie dobrze może to doty-
czyć dowolnego działu. „Nada-
nie z zewnątrz” mocno wpływa 
nie tylko na zespół, ale również 
na samego nowego kierownika. 
Często nie ma łatwo, przejmu-
jąc obowiązki oraz być może 
zajmując miejsce kogoś, kto 
przez lata był lubiany i szano-
wany. Jak więc najłatwiej i naj-
szybciej zasymilować nowego 
kierownika w hotelu? Jak wpro-
wadzić go w obowiązki? Jak 
zapoznać z zespołem, żeby ten 
nadmiernie nie oporował? 

Jest słoneczny poniedziałek. 
Zima powoli odpuszcza, tempe-
ratura już raczej powyżej niż po-
niżej zera. W powietrzu czuje się 
wiosnę (pamiętamy o tym, żeby 
zapomnieć o COVIDzie). Jednak 
w recepcji pewnego hotelu widać 
coraz większe napięcie. Dziś do 
pracy przychodzi Tomasz, nowy 
kierownik, zatrudniony właśnie 
przez menadżera. Poprzedni kie-
rownik odszedł ze względów 
osobistych, nieco szybciej niż to 
było przewidywane. Był bardzo 
lubiany i szanowany, zawsze znaj-
dował czas dla swoich pracowni-
ków. Miał też ogromną wiedzę 
i doświadczenie. Zżyli się z nim 
tak pracownicy, jak i stali goście. 
Ale kiedy coś się kończy, coś inne-
go musi się zacząć, więc recepcjo-
niści snują różne przypuszczenia 
dotyczące nowego szefa. W su-
mie niewiele o nim wiedzą, tylko 
tyle, ile udało się znaleźć w sieci. 

Rodzą się spekulacje, a z czasem 
pojawia się coraz bardziej nega-
tywne nastawienie do Tomasza, 
chociaż ten nawet się jeszcze nie 
pojawił. Skąd taka atmosfera? 
Zespół jest zgrany i doświadczo-
ny. Ma swoje zasady współpracy. 
Nieźle się dogaduje. A teraz ma 
przyjść ON i pewnie będzie chciał 
wszystko zmieniać. Niedoczeka-
nie! I wtedy wchodzi Tomasz…

Na nowej drodze
Pod hotel podjechał samochód, 
z którego lekko nerwowo wysiadł 
mężczyzna w średnim wieku. To 
Tomasz, nowy kierownik recepcji. 
Dziś jest jego pierwszy dzień. Czu-
je podniecenie w związku z nową 
pracą, ale jednocześnie towarzy-
szy mu stres przed przyjęciem 
przez zespół. Nie miał możliwości 
wcześniej go poznać. Menadżer 
powiedział mu tylko, że zespół 
jest doświadczony i bardzo lubił 

poprzedniego kierownika, który 
odszedł ze względów osobistych. 
W głowie Tomasza nasilają się 
myśli: A co jeżeli mnie nie polubią, 
nie będą chcieli słuchać? Co jeśli 
nie spodoba im się mój sposób 
zarządzania recepcją? Co jeśli…? 
Pewnie będą chcieli wykorzystać 
to, że jestem nowy i unikać trud-
niejszych zadań, albo zrzucać na 
mnie swoje problemy w pracy. 
Niedoczekanie! Z takimi myślami 
w głowie Tomasz przekracza próg 
hotelu…

O co chodzi? 
Zarówno jedna, jak i druga stro-
na uległy mechanizmowi projek-
cji. Pojawienie się nowego szefa 
w hotelu natychmiast generuje 
mnóstwo pytań, które wymaga-
ją odpowiedzi. Sprawdzane są 
wszystkie dostępne informacje 
oficjalne i te półoficjalne. Nie-
trudno domyślić się, że większość 
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ZARZĄDZANIE I PERSONEL

z nich obarczona jest wieloma 
błędami poznawczymi. Subiek-
tywność ocen przeważa nad 
faktami, a przekazywanie tych 
danych przypomina trochę zaba-
wę w głuchy telefon. Dodatkowo 
dochodzi wyobraźnia, która – ja-
koś tak się dzieje – ma tendencję 
do podpowiadania głównie nega-
tywnych scenariuszy. 

Jak więc wprowadzić nowego 
kierownika do ukonstytuowane-
go już zespołu recepcji? Tutaj naj-
ważniejszą rolę pełni menadżer, 
ale również jego rolę może prze-
jąć ustępujący kierownik. Żeby 
skrócić proces asymilacji kierow-
nika, ale także przyspieszyć jego 
akceptację przez zespół, należy 
pracować z obiema stronami. 

Spytaj kierownika
Przede wszystkim trzeba pozbyć 
się wszystkich niedomówień, 
uciąć głowy plotkom, ostudzić 
emocje i przekazać zespołowi jak 
najwięcej informacji na temat, tak 
„nowego”, jak i motywów jego za-
trudnienia. Tutaj, podczas jedne-
go ze szkoleń w temacie, pojawiła 
mi się obiekcja, zwerbalizowana 
mniej więcej tak: „To jak to, ja jako 
menadżer mam się tłumaczyć 
swoim ludziom dlaczego kogoś 
zatrudniam? To ja jestem odpo-
wiedzialny za hotel, zatrudniam 
kogo chcę.” Nikt nie odbiera me-
nadżerowi prawa do dobierania 
pracowników. Jednocześnie ze-
spół to żywy dynamiczny orga-
nizm, mocno podatny na emocje, 
więc im więcej wie, tym mniej 
się domyśla i mniej spekuluje. 
A im mniej spekuluje, tym łatwiej 
przyjmuje zmiany. Żeby jednak 
nie było tylko jednostronnego 
przekazywania informacji suge-
ruję, aby zanim nowy szef przej-
mie obowiązki, zorganizować jego 
spotkanie z zespołem. Banał? Ok, 
ale to jeszcze nie wszystko. Przed 
spotkaniem, zupełnie anonimowo 
członkowie zespołu mogą prze-
słać do nowego kierownika swoje 
pytania, dotyczące jego samego, 
jego stylu pracy, pomysłów etc. 
Dlaczego przesłać? Ponieważ na 
spotkaniu nie każdy będzie miał 

śmiałość zadać wprost pytanie 
przyszłemu przełożonemu. Dzię-
ki temu zespół uzyska rzetelne 
źródłowe informacje i nie będzie 
musiał zgadywać i nadinterpreto-
wywać. 

Kilka przykładowych pytań? 
Proszę bardzo:
• Co pan robi, gdy ktoś popełnia 

ten sam błąd kilkakrotnie?
• W jakim stopniu jest pan 

otwarty na zmiany ustalonych 
zasad, procedur?

• Czego pan nie akceptuje w re-
cepcji?

• Na co będzie pan zwracał uwa-
gę przy współpracy?
Oczywiście pytania mogą być 

przeróżne, ważne tylko, aby nie 
były podchwytliwe lub złośliwe. 
Tutaj rolę moderatora, bierze na 
siebie wprowadzający nowego 
szefa. 

Pierwsze koty
Kiedy informacje zostaną już 
przekazane, kolejnym krokiem 
jest spotkanie lidera z zespołem. 
To ważne, aby odbyło się ono 
jeszcze przed formalnym obję-
ciem przez niego funkcji kierow-
nika. Da to szansę obu stronom 
lepiej się poznać i wyjaśnić ewen-
tualne niedomówienia. Tutaj po-
przedni kierownik lub menażer 
powinien przyjąć rolę gospodarza 
i poprowadzić takie spotkanie, 
ponieważ zdarza się, iż odpo-
wiedzi na pytania pracowników 
mogą zrodzić kolejne pytanie. 
Warto na nie odpowiedzieć. Takie 
spotkanie może również stać się 
katalizatorem dla nieujawnionych 
wcześniej dynamik w grupie. Jest 
to najlepszy moment zarówno 
dla lidera, jak i zespołu, by stawić 
czoła ewentualnym dysfunkcjom 
panującym w nim oraz zredefi-
niować podstawy jego funkcjono-
wania. Efektem tej fazy powinny 
być ustalone zasady współpracy 
zarówno z liderem, jak i w całym 
zespole, które od teraz staną się 
konstytucją współpracy w recep-
cji. Nowy kierownik będzie mógł 
wysłuchać propozycji pracowni-
ków oraz zidentyfikować ich role 
grupowe. Po takim grupowym 

spotkaniu, dobrze jest aby nowy 
kierownik spotkał się indywidual-
nie sama na sam z każdym z pra-
cowników. Zwracam tutaj jeszcze 
uwagę na jedną rzecz. Wyżej opi-
sany proces powinien koniecznie 
zajść zanim jeszcze kierownik 
rozpocznie swoją pracę w hotelu. 
Stosowanie go już po jakimś cza-
sie będzie raczej sztuczne i może 
przynieść skutki odwrotne do 
oczekiwanych. 

Łatwiejszy Happy end
Jest słoneczny poniedziałek. 
Zima powoli odpuszcza, tempe-
ratura już raczej powyżej niż po-
niżej zera. W powietrzu czuje się 
wiosnę (jeszcze przez chwilę pa-
miętamy o tym, żeby zapomnieć 
o COVIDzie). Dziś do pracy przy-
chodzi Tomasz, nowy kierownik, 
zatrudniony przez menadżera. 
Zespół zdążył go już poznać, 
ponieważ poprzedni kierownik 
dokonał odpowiedniego wpro-
wadzenia. Obiekcje i obawy zwią-
zane ze zmianą zostały w więk-
szości rozwiane. Zespół otrzymał 
jasne ramy współpracy i wspólnie 

z nowym kierownikiem ustalili 
plan na najbliższe trzy miesiące. 
Później, jeżeli będzie taka po-
trzeba, plan zostanie skorygowa-
ny. Do obiektu wchodzi Tomasz, 
uśmiechnięty i podekscytowany. 
To nie jest tak, że jego praca bę-
dzie łatwa. Recepcja to serce ho-
telu i zawsze stanowi wyzwanie. 
Jednak przynajmniej nie wchodzi 
do miejsca zupełnie nieznanego. 
Jest gotowy na swój zespół, a ze-
spół jest gotowy na jego „przy-
wództwo”. Będzie łatwiej. 

Tak COVID nadal z nami jest 
i prędko nie odpuści, a przeczesa-
ny przez niego rynek pracy w ho-
telach być może przyniesie sytu-
acje opisane powyżej. Jako trener 
często rozmawiam o tym z hote-
larzami, którzy pomimo sytuacji, 
chcą przygotować się i wiedzieć 
jak wtedy zachować się. Obecna 
– już nie nowa – rzeczywistość, 
będzie wymagała zmodyfikowa-
nego podejścia do kierowania 
zespołem, umiejętności liderskich 
i międzyludzkich, stąd prawidło-
wy onboarding będzie miał jesz-
cze większe znaczenie.

Od kilkunastu lat zaangażowany trener i doradca hotelarski. Twórca 
marki szkoleniowej Team Hotel Szkolenia Kadry Hotelarskiej, założy-
ciel blog.teamhotel.pl. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w ak-
tywnej sprzedaży oraz 11-letnie w zarządzaniu zespołami. Prowadzi 
firmę przedstawicielską Vincitex, poprzez którą wprowadza na pol-
ski rynek marki międzynarodowych producentów z branży włó-
kienniczej. Jako trener wspiera hotelarzy (i nie tylko) w rozwijaniu 
umiejętności sprzedażowych opartych o pozytywne wywieranie 
wpływu, liderskich oraz szkoleniowo pomaga budować pozytywny 
Guest Experience w recepcji, restauracji, housekeepingu i Spa. Szkoli 
w trzech językach i szlifuje czwarty. Współpracował m.in. z hotela-
mi Słoneczny Zdrój, Hotel Sopot, Imperiall Resort and MediSpa, Hotel 
Notera Spa, Queen Boutique Hotel oraz grupą Zdrojowa Hotels. Ab-
solwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

O AUTORZE
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PRAWO

W zeszłym roku o tej 
porze miałem gotowy do 

publikacji artykuł na temat 
wyroku NSA w sprawie 

najmu krótkoterminowego. 
Niesamowite, minął rok 

i problem, który elektryzował 
całą branżę przestał istnieć. 

Wówczas nie przyszłoby mi do 
głowy, że będę pisał dla Świata 

Hoteli o fascynujących mnie 
od lat startupach. Bo w końcu 

co mają wspólnego z tak 
stabilną i dojrzałą branżą jaką 
jest hospitality? Tymczasem, 

po roku widzę, jak moja 
codzienna praca z HoReCa 

i startupami jest bliska 
tematom, które wówczas były 

tak od siebie odległe.

ADAM STRAŻECKI ADWOKAT, DORaDca 
PODaTkOwY, PaRTNeR ZaRZĄDZajĄcY 

KANCELARIA STRAŻECCY, JALIŃSKI 
I WSPÓLNICY 

STARTUPOWA
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PRAWO

Jednorożce i t-shirtowcy
Jak to się dzieje, że w czasie pan-
demii, kiedy globalna gospodar-
ka kurczy się o 6 proc., a branżą 
hospitality traci 245 miliarda (!) 
dolarów, codziennie do stajni 
jednorożców wkracza jeden star-
tup, tzn. taki, którego kapitaliza-
cja wynosi ponad 1 mld dolarów? 
Przypadek? Raczej nie. Stąd po-
myślałem, że w tym mrocznym 
dla branży czasie warto może 
wprowadzić nieco nowego my-
ślenia i starać się jednak wypa-
trzeć jakieś malutkie światełko 
w tunelu... Tym światełkiem mogą 
być, moim zdaniem, pozornie nie 
mające z branżą hospitality nic 
wspólnego startupy, a ściślej 
rzecz ujmując stosowana przez 
nie metodyka zarządzania. 

Zwinność
Startupy, pomimo pandemii, na 
całym świecie radzą sobie bardzo 
dobrze. Błyskawicznie wykorzy-
stują pojawiające się szanse i pa-
cyfikują zagrożenia. Efektywnie 
wykorzystują swoje silne strony, 
a ze słabości czerpią siłę i inspi-
rację. Od jakiegoś czasu zacząłem 
badać zjawisko startupów. Zain-
trygowało mnie jako prawnika, co 
takiego w nich jest, że tak świet-
nie radzą sobie w skomplikowa-
nych realiach biznesowych, a co 
za tym idzie w gąszczu nowych 
dla nich uregulowań prawnych. 

Czego branża hospitality mogłaby 
się nauczyć od tych młodych ludzi 
w T-shirtach z głowami pełnymi 
pomysłów? Moim zdaniem sporo.

Jak wyjść z doliny śmierci?
Ciągle słyszymy wkoło o startu-
pach. Te określenia przywodzą na 
myśl niemal automatycznie takie 
rzeczy, jak innowacyjność oparta 
o technologię, młodość, wielkie 
pieniądze, ale również gigantycz-
ne ryzyko. To prawda. Według 
statystyk tylko 10 proc. wychodzi 
z tzw. doliny śmierci i odnosi suk-
ces. Reszta tonie. Ale skupmy się 
na tych, którzy odnoszą sukces. 
Jak to robią? 

W świecie startupów mówi 
się, że aby osiągnąć sukces trzeba 
mieć pomysł, a następnie opra-
cować produkt. Produkt należy 
wprowadzić na rynek z pełną 
determinacją w odpowiednim 
momencie, czyli ważny jest ti-
ming. Jednak bez odpowiedniej 
realizacji z żadnego, nawet ge-
nialnego pomysłu, nic nigdy nie 
wyjdzie. I tutaj, nowe metody 
zarządzania, które są czymś na-
turalnym w świecie startupów 
biją na głowę te, o których uczy-
łem się na studiach ekonomicz-
nych w XX wieku. Tym bardziej, 
że wszystko jest okraszone spo-
rą dawką zagadnień prawnych. 
A ponieważ teraz niemal z dnia na 
dzień muszę w swojej codziennej 

STARTUPOWA TRANSFORMACJA
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aktywności zawodowej reagować 
na zmieniające się prawo posta-
nowiłem się podzielić wiedzą, jak 
startupowcy sobie z tym radzą.

Poszukiwanie
Każdy prawnik przystępując do 
analizy jakiegoś problemu się-
ga oczywiście do przepisów. Ja 
rozpocząłem od poszukiwania 
definicji startupu, ponieważ spo-
ro aktów prawnych używa tego 
określenia. Ku mojemu zdzi-
wieniu taka prawnicza definicja, 
w przepisach właściwie nie ist-
nieje. Jest tylko jedno rozporzą-
dzenie ministra infrastruktury, 
które na potrzeby dofinansowań 
i grantów definiuje „przedsiębior-
stwo typu startup”. Sugerując, że 
startup to jest jakiś zespół skład-
ników majątkowych. Tymcza-
sem, co do zasady, startup takim 
przedsiębiorstwem nie jest. Star-
tup, jak go definiuje Steve Blank 
(amerykański przedsiębiorca 
z doliny krzemowej i wykładow-
ca Stanford), to tymczasowa or-
ganizacja poszukująca modelu 
biznesowego. I to właśnie słowo 
„poszukiwanie” stanowi klucz do 
zrozumienia, czym jest startup. 
Dojrzałe przedsiębiorstwa, jakimi 
są np. hotele mają wypracowany 
model biznesowy, robią budże-
ty, biznes plany. No tak, ale czy 
przypadkiem ostatnimi czasy to 
się nie zmieniło? Czy, aby nie po-
winienem użyć słów „miały mo-
del biznesowy’? Czy, aby branża 
hospitality, jak nigdy wcześniej, 
nie stanęła przed takimi samy-
mi dylematami, jak klasyczni 
startupowcy? Czyli konieczność 
podjęcia próby poszukiwania 
nowego, optymalnego modelu 
biznesowego.

Skrajna niepewność
Inny teoretyk startupów Eric Reis 
(wykładowca Harvardu i twórca 
metody lean start up) uwypukla 
w swojej definicji startupu inny 
element, mówiąc, że jest to „ludz-
ka instytucja stworzona z myślą 
o budowaniu nowych produktów 
lub usług w warunkach skrajnej 
niepewności”. Czyż z taką skrajną 

niepewnością właśnie teraz nie 
mamy do czynienia w branży ho-
spitality? Czegoś takiego, jak lock-
down z powodu pandemii branża 
ta nigdy nie doświadczyła. Nawet 
wojny nie spowodowały tak dra-
stycznego, właściwie z dnia na 
dzień, pogrążenia całego sektora 
gospodarki. Do tej pory branża 
działała w oparciu o sprawdzone 
modele biznesowe. Teraz można 
je wyrzucić do kosza.

Piwotowanie czy trwanie 
Piwot to określenie zapożyczone 
z koszykówki. Jedna stopa przy-
twierdzona do parkietu, druga ru-
choma pozwala ruszyć graczowi 
z piłką w optymalnym kierunku. 
Przekładając to na język ekonomii 
to zmiana strategii bez zmiany wi-
zji. Odwieczny problem w świecie 
startupów. Wykonać piwot czy 
też trwać w obecnym stanie, któ-
ry intuicyjnie może wywieźć mnie 
na manowce. Są to wybory ciągle 
dręczące startupowców. Bo im 
dalej zabrnąłem ze swoim przed-
sięwzięciem, im więcej pieniędzy 
wydałem, nie szczędząc serca, 
znoju i potu, tym trudniej mi się 
wycofać z obranej ścieżki i prze-
kreślić to, co zrobiłem do tej pory. 
Opcja trwanie przy starej strategii, 
przeczekanie złych czasów w na-
dziei, że się odmieni wydaje się 
spokojniejszą i bezpieczniejszą. 
Ale czy gwarantuje sukces? Tu też 
z odsieczą przychodzi metodyka 
startupowa gdzie piwotowanie to 
normalka. Wśród startupów nikt 
nie nazwie piwota porażką. Dla 
startupu pivot to nauka. 

Regulacje i regulatorzy
Niestety ustawodawstwo CO-
VID-owe nie daje nam zbyt wiel-
kiego wybory, aby trwać w ocze-
kiwaniu na odrodzenie się nasze-
go starego modelu biznesowego. 
Przekazana branży pomoc daje 
tylko szansę na przetrwanie 
przez jakiś czas (i to nie za-
wsze). Wydaje się, że będziemy 
zmuszeni poszukiwać nowych 
rozwiązań sami. Często będą to 
rozwiązania bardzo drastyczne 
w postaci ogłoszenia upadłości, 

ale i to nie jest droga bez wyjścia. 
Niejednokrotnie o tym wspomi-
nałem na łamach Świata Hote-
li, ale również podczas spotkań 
z branżowcami. Bo to wcale nie 
musi być złe rozwiązanie, chociaż 
zdaje sobie sprawę, że dla wielu 
upadłość kojarzy się z porażką 
i jest gorzką pigułką do prze-
łknięcia. Można też próbować 
podejść do tematu zgodnie z me-
todyką startupową agilowo, czyli 
zwinnie. Tak też wielu przedsię-
biorców robi, bo czują się zdani 
wyłącznie na siebie. Ostatnio po 
operacji kolana przebywałem 
w Bieszczadach w jednym z ho-
teli zarządzanych przez mojego 
przyjaciela Dominika. Dlaczego 
tam? Bo hotel ten zwinnie prze-
kształcił się w placówkę medycz-
ną i zapewnił mi rehabilitację. 
Byłem pod wrażeniem jak Domi-
nik szybko zareagował na zmia-
ny. Pewno niektórzy powiedzą 
– naciąganie prawa. Dlaczego? 
Takie przecież są warunki ryn-
kowe. Jedyną rzecz, którą musi-
my zrobić to dostosować się do 
regulacji narzuconych nam przez 
regulatorów. Dla startupów to 
normalka. Praktycznie każda in-
nowacyjność wymaga dostoso-
wania się do istniejących regula-
cji prawnych, a te często niestety 

nie przystają do nowych okolicz-
ności i tak, jak teraz są łatane na 
szybko niespójnymi przepisami. 
Stan ten wcale nie jest nam obcy. 
Przykład przywołałem w pierw-
szym zdaniu. Tyle, że to było 
wtedy kiedy działaliśmy w sta-
bilnej od wielu lat branży i nie 
rozumieliśmy zwinności np. OTA. 
Tymczasem te właśnie znienawi-
dzone OTA nagle skłonne są do 
współpracy w zakresie negocjo-
wania umów (bo OTA to przecież 
są startupy). A problem najmu 
krótkoterminowego? Zniknął, jak 
za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. 

Paradoks Stockdale’a
Zakończę myślą zaczerpniętą od 
admirała Stockdale’a, który spę-
dził osiem lat w komunistycznej 
niewoli w Wietnamie. Pasuje bar-
dzo do aktualnej sytuacji branży 
hospitality i na szczęście w ze-
stawieniu z metodyką startupo-
wą pozwala dostrzec światełko 
w bardzo ciemnym i bardzo dłu-
gim tunelu: „Nie wolno mylić wia-
ry, że uda się na końcu zwyciężyć, 
której nigdy nie można utracić – 
z umiejętnością stawienia czoła 
nawet najbardziej brutalnym fak-
tom otaczającej Cię rzeczywisto-
ści, jakiekolwiek by one nie były”. 

Prawnik i ekonomista. Specjalista z zakresu hospitality law ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu franczyzy oraz hote-
lowych projektów deweloperskich. Brał udział we wprowadzeniu 
na rynek Polski takich marek jak Costa Coffee czy Moxy. Jako CEO 
restrukturyzował państwową spółkę hotelową (obecnie Polski Hol-
ding Hotelowy). Pracował z największymi z branży. Marriottem, 
Hiltonem, Accorem, czy Best Westernem. Członek amerykańskiego 
stowarzyszenia Hospitality Lawyer. Fascynat nowych technologii 
i metodyki lean startup.

O AUTORZE
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Po uciążliwym ataku Bestii ze Wschodu wszyscy z niecierpliwością czekamy 
na wiosnę. Gdy temperatura wzrośnie, outdoorowe strefy w hotelach 
z pewnością będą cieszyć się ogromnym powodzeniem. Jak właściwie 

zaprojektować atrakcyjne otoczenie? Jakich błędów unikać? 

MAGDALENA FEDEROWICZ-BOULE 
aRcHiTekT, wSPÓŁZaŁOŻYcieLka TREMEND

Przemyślane otoczenie ho-
telu to istotny element ca-
łej realizacji. Piękny, zielony 

teren, przyjazny dla gości i sprzyja-
jący relaksacji to ogromna wartość 
dodana. Przebywając blisko natury, 
wypoczywamy i pozbywamy się 
stresu. Szczególnie podczas pan-
demii, gdy wiele aktywności jest 

niedostępnych, na nowo odkrywa-
my radość czerpaną z wypoczynku 
w dzikiej głuszy, chętnie odwie-
dzamy hotele położone w miej-
scach, gdzie główną rolę odgrywa 
przyroda, widoki i możliwość od-
poczynku od miejskiego zgiełku. 
W tego typu miejscach, niezwykle 
ważną rolę pełni otoczenie hotelu 

oraz towarzyszący mu ogród. Aby 
spełniał on właściwie swoją funk-
cję, należy jednak pamiętać o kilku 
istotnych zasadach. 

Właściwy podział funkcji: 
klucz do komfortu
Przede wszystkim, należy prze-
myśleć, w jaki sposób oddzielić 

miejsce dostaw od reprezentacyj-
nych części przeznaczonych dla 
gości. Te funkcje nie powinny się 
przenikać, aby zapewnić odwie-
dzającym pełen komfort. Warto 
także pomyśleć o osobnym wej-
ściu dla gości korzystających wy-
łącznie z sal konferencyjnych i od-
dzielić je od wypoczynkowej strefy 

Strefa outdoorowa
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hotelu. Dzięki temu personel oraz 
odwiedzający hotel nie będą sobie 
wzajemnie przeszkadzać.

Widok na pierwszym planie 
Jeżeli obiekt znajduje się w ma-
lowniczo położonym miejscu, 
warto wykorzystać ten atut. Dużą 
popularnością cieszą się baseny 
przelewowe z widokiem na natu-
rę czy wszelkiego rodzaju sauny 
na świeżym powietrzu, a także ta-
rasy widokowe, w których można 

zrelaksować się na leżakach czy 
w hamakach. Atutem są także 
strefy przeznaczone do aktyw-
ności – strefy rekreacji oraz place 
zabaw dla najmłodszych. 

Zieleń w mieście
Jeśli zależy nam na wprowa-
dzeniu chociaż namiastki ogro-
du w miejskim hotelu, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby stwo-
rzyć ogród, wykorzystując bry-
łę budynku. Wertykalny zielony 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Pracowni Architektury 
„Sotyk & Sotyk” czy przy współpracy z architektami francuskimi. 
Współzałożycielka F.B.T. Pracownia Architektury i Urbanistyki. Ar-
chitekt prowadząca, a później dyrektor biura IOSIS Polska (dawniej 
OTH). Współzałożycielka biura Tremend. Uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
nr MA-1622, przynależność do MOIA nr MA – 1198, od września 2017 
członek Zarządu OW SARP. Absolwentka studiów na Wydziale Ar-
chitektury na Politechnice Warszawskiej, „School of Architecture” 
Uniwersytet w Detroit, Michigan, USA.

O AUTORZE

„ogród-wodospad” z pewnością 
wyróżni nas wśród miejskiej za-
budowy. Popularnością cieszą się 
także ogrody na dachach obiek-
tów, gdzie można cieszyć się wi-
dokiem na panoramę miasta.

Kuchnia bliżej natury
W zależności od grupy docelowej, 
dla której przeznaczony jest nasz 
obiekt, możemy zdecydować się 
na wybór aktywności dostoso-
wany do stylu życia gości. Część 
ogrodu może też pełnić stricte 
użytkową funkcję – niektóre ho-
tele, szczególnie te resortowe, 
starają się dostarczać gościom 
potrawy z organicznych, wyho-
dowanych samodzielnie warzyw 
i owoców. Wyznaczona część 
ogrodu jest więc przeznaczona 
na uprawy, szklarnię oraz drzewa 
i krzewy owocowe. 

Ogródek restauracyjny: 
wizytówka hotelu
Restauracje w okresie wiosny 
i lata często „wychodzą” poza 
mury hotelu i przenoszą się do 
ogródków. Stanowią wizytów-
kę hotelu i zapraszają do środka 
zarówno potencjalnych gości, jak 

i lokalsów. Jest to szczególnie 
widoczne w dużych miastach, 
takich jak Londyn czy Paryż. 
Najbardziej istotne w projekto-
waniu ogródka restauracyjnego 
jest to, co w przypadku pozosta-
łej części restauracji – zgodność 
architektury i designu z obowią-
zującym modelem Food & Beve-
rage. Architekci powinni spotkać 
się z szefem kuchni oraz inwe-
storem i skonsultować z nimi 
filozofię przygotowywania i ser-
wowania posiłków, aby dostoso-
wać do nich przestrzeń. 

Diabeł tkwi w szczegółach
Należy także pamiętać o detalach, 
które będą nieco zmieniać cha-
rakter naszego ogródka w ciągu 
dnia. Wieczorem warto zadbać 
o pledy, którymi goście będą mo-
gli okryć się w chłodniejsze dni, 
dodać dekorację z lampek, etc. 
Nastrój i elementy, które wyróż-
nią restaurację spośród wielu in-
nych w okolicy, mogą przyciągnąć 
nie tylko lokalną społeczność, ale 
także potencjalnych gości, szu-
kających spontanicznie miejsca, 
w którym mogą się zatrzymać. 

Spójność i uzupełnienie
KONRAD RUBASZKIEWICZ, PREZES ZARZĄDU, ARCHITEKT KM RUBASZKIEWICZ

Ogródek przed restaura-
cją hotelową, jak i cała 
przestrzeń wokół ho-

telu, musi być spójny z realizo-
wanym projektem bryły. Całe 
otoczenie ma się komponować 
i uzupełniać. Aranżacja i wygląd 
będą zależały również od miej-
sca, w którym znajduje się hotel 
– czy będzie to nad wodą, w gó-
rach, czy np. w mieście. Wyko-
rzystanie odniesień do otoczenia 
jest niezwykle istotne i nadaje 
miejscu indywidualny charakter. 
Moim zdaniem, w większości re-
alizacji, taka przestrzeń powinna 
mieć kameralny klimat, sprzyjają-
cy odpoczynkowi. Warto wyszu-
kać zaciszne miejsce, co nie za-
wsze jest możliwe ze względu na 

lokalizację restauracji hotelowej. 
W naszych projektach, jak zresz-
tą można to zobaczyć w tych już 
zrealizowanych, bardzo ważna 
jest natura. staramy się, żeby 
współgrała i wtapiała się 
w miejsce, tworzyła 
jedność z budyn-
kiem. Chętnie 
wykorzystu-
jemy też ele-
menty wod-
ne, jak stru-
myk, oczko 
wodne, staw 
– woda uspo-
kaja i koi. Ogródek 
powinien być dobrze 
widoczny z wnętrza hotelu – 
zapraszać, wręcz kusić gości do 

skorzystania – w ciągu dnia, czy 
wieczorem (tu dzięki wykorzy-
staniu światła i wyeksponowaniu 
miejsca). Oczywiście istotną rolę 
odegrają meble ogrodowe. Po-

winny być nie tylko ade-
kwatne do wystroju 

i praktyczne, ale 
również, czy 
nawet przede 
w s z y s t k i m , 
w y g o d n e . 
W takim 
miejscu nie 

można zapo-
mnieć o muzy-

ce, zatem dobrze 
już od początku za-

stanowić się nad rozmieszcze-
niem nagłośnienia, tak żeby nie 

przeszkadzała a stanowiła tło. 
Dobrze by projektant zaplanował 
zadaszenie – wtedy mamy moż-
liwość wykorzystania go również 
podczas mniej sprzyjającej pogo-
dy. Projektując ogródek pomy-
ślałbym też o kuchni letniej czy 
o grillu. Przy czym tak, jak wcze-
śniej mówiłem to mocno uzależ-
nione jest od miejsca, w którym 
jest hotel. W miejskiej prze-
strzeni rzadziej wykorzystujemy 
kuchnie letnie. No i na koniec 
trzeba pamiętać o najmłodszych 
gościach. Dla nich powinno się 
stworzyć oddzielną przestrzeń, 
jednak na tyle widoczną z ogród-
ka, aby rodzice mogli w spokoju 
odpoczywać jednocześnie obser-
wując dzieci. 
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Czystość w hotelu 
zawsze była istotna. 

To właśnie tę kwestię 
goście często wskazywali 

jako ważny czynnik 
decydujący o wyborze 

obiektu. Jednak 
obecnie, zapewnienie 

bezpieczeństwa 
sanitarnego jest 

głównym priorytetem 
hotelarzy. Teraz muszą 

tylko zdecydować w jaki 
sposób i za pomocą 

jakich urządzeń, 
technologii czy działań 
będą to bezpieczeństwo 

gwarantować. 
Zapytaliśmy kilka 

obiektów i sieci, jak to 
wygląda u nich. 

JAKIE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO 
SANITARNE
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Vienna House Andel’s Lodz
KRYSTIAN PIOTROWSKI, HOUSEKEEPING MANAGER

Podwyższone procedury 
dotyczące czystości i bez-
pieczeństwa sanitarnego 

obowiązują w hotelach w Polsce 
i na świecie właściwie już od roku. 
W tym czasie większość obiektów 
zdążyła wyposażyć się w odpo-
wiedni sprzęt i opracować prawi-
dłowe procedury postępowania. 
Według mnie najważniejszym 

elementem w zachowaniu odpo-
wiedniego stopnia bezpieczeń-
stwa jest odpowiednie przeszkole-
nie zespołu działu housekeepingu. 
Tylko prawidłowy proces sprząta-
nia i dezynfekcji zapewni prawi-
dłowy poziom bezpieczeństwa go-
ści. Najlepsza i najnowocześniejsza 
maszyna nie wystarczy. 

W Vienna House mamy 

opracowane szczegółowe standar-
dy, opisujące które powierzchnie 
trzeba czyścić i dezynfekować, na 
które zwrócić szczególną uwagę, ja-
kich środków używać w zależności 
od sytuacji i funkcjonowania gości. 
Kwarantannowanie pokoju i jego 
wietrzenie wydaje się prostym za-
biegiem, jednak jest niezwykle sku-
teczne. Oczywiście ozonowanie czy 

zamgławianie przestrzeni wspól-
nych również zagościło na stałe 
w repertuarze działów utrzymują-
cych porządek w hotelach, jednak to 
odpowiednio przeszkoleni pracow-
nicy ponoszą główną odpowiedzial-
ność za utrzymaniu bezpieczeństwa 
sanitarnego – i to zarówno w dziale 
sprzątającym, jak i gastronomii czy 
recepcyjnym. 

Dobry Hotel
DANIEL ŁUKASZEWICZ, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Sieć Dobry Hotel zarządza 
obecnie 11 hotelami w ca-
łej Polsce. Należą do nich 

obiekty w Trójmieście, Jastarni, 
Mikołajkach, Poznaniu, Warsza-
wie, Krakowie i Zakopanem. Odpo-
wiedzialność za zdrowie i bezpie-
czeństwo gości oraz pracowników 
we wszystkich naszych hotelach 
to dla nas nadrzędny priorytet.

Wraz z pojawieniem się pande-
mii w ubiegłym roku, niezwłocz-
nie wprowadziliśmy specjalne 
procedury mające na celu ochro-
nę zdrowia i komfort wszystkich 
odwiedzających. Stosujemy się 
ściśle do wymogów sanitarnych, 
zaleceń władz lokalnych i wytycz-
nych Rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie funkcjonowania 
obiektów hotelarskich. 

Nasze hotele wyposażyliśmy 
w specjalistyczny sprzęt, taki jak 
zamgławiacze elektrostatyczne, 
ozonatory, maski i mierniki ozonu 
oraz stroje ochronne dla pracow-
ników – maski z filtrami, fartuchy 
i okulary. Dzięki temu wszystkie 
pokoje po wyjeździe gości, a także 
korytarze hotelowe, windy oraz 
klatki schodowe są zamgławiane 
środkami dezynfekującymi. 

To spora inwestycja, ale 
w obecnej sytuacji niezbędna dla 
bezpiecznego funkcjonowania 
hoteli. 

We wszystkich obiektach sie-
ci Dobry Hotel rekomendujemy 
płatności bezgotówkowe, ogra-
niczyliśmy do minimum proces 
meldunkowy, a przestrzenie ho-
telowe przystosowaliśmy do za-
chowania dystansu społecznego. 
Hole i lobby hotelowe są dezyn-
fekowane ze wzmożoną często-
tliwością, natomiast toalety, win-
dy, klamki, poręcze, uchwyty nie 
rzadziej, niż co godzinę. 

Nasze restauracje zostały re-
strykcyjnie przygotowane do 
funkcjonowania zgodnie z wy-
tycznymi rządu, aby goście mogli 
w spokoju i bezpieczeństwie spo-
żywać posiłki – czekamy na moż-
liwość udostępnienia ich naszym 
gościom. 

Sieć Dobry Hotel uzyskała cer-
tyfikat HRS „Clean and Safe”, trzy 
nasze hotele posiadają też cer-
tyfikat międzynarodowej firmy 
audytorskiej SGS. Poświadcza on 
wysoki standard higieny i bezpie-
czeństwa dla osób wybierających 
się w podróż służbową, dla któ-
rych czystość i higiena są czyn-
nikiem kluczowym przy wyborze 
hotelu biznesowego. 

Ogromnie ważne jest dla nas 
bezpieczeństwo naszych pra-
cowników, stworzenie odpo-
wiedniego zaplecza oraz zapew-
nienie właściwych materiałów 

i środków, które muszą być bez-
pieczne dla odwiedzających, ale 
również dla nich samych. Dlatego 
dopełniamy wszelkich starań, aby 
personel sieci Dobry Hotel mógł 
pracować w bezpiecznych i kom-
fortowych warunkach, wykorzy-
stując sprawdzone i bezpieczne 
środki czystości oraz sprzęty 
niezbędne do wykonywania co-
dziennych obowiązków.

W planach rozwoju sieci Do-
bry Hotel jest wdrażanie nowych 
technologii, zarówno w strefie 
kontaktu z gościem, jak i zarzą-
dzaniem procesami operacyjnymi 
– pandemia przyspieszyła digita-
lizację i automatyzację procesów, 
które z pewnością będą istotnym 
wyzwaniem zmieniającym funk-
cjonowanie branży w nadchodzą-
cych latach.
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Nosalowy Park Hotel & Spa
TOMASZ BURSZTYNOWICZ, DYREKTOR

W Hotelach Nosalowy, 
w nowej rzeczywi-
stości dbamy o bez-

pieczeństwo szczególnie, by 
zapewnić komfortowy wypoczy-
nek zgodny z nowymi zasadami 
zawartymi w specjalnie stworzo-
nym Pakiecie Bezpieczeństwa

Do koordynacji i bieżącego nad-
zoru nad realizacją działań powo-
łaliśmy stanowisko koordynatora 
ds. bezpieczeństwa sanitarnego, 
który odpowiada za bezpieczeń-
stwo osobiste pracowników i go-
ści. Budowanie kultury zoriento-
wanej na bezpieczeństwo i higienę 
to nasza długofalowa polityka. 

Mając na uwadze jakość po-
wietrza, wody oraz sterylność 
powierzchni wdrożyliśmy szereg 
rozwiązań technologicznych dla 
bezpieczeństwa i komfortu go-
ści. Dezynfekujemy ciepłą wodę 
użytkową, a nowe procedury 
obejmują czyszczenie i dezyn-
fekcję systemów wentylacji 
i klimatyzacji. Stosujemy bez-
pieczną dezynfekcję pokoi oraz 
powierzchni wspólnych zimną 
mgłą za pomocą elektrycznego 
zamgławiacza. 

Nowe procedury bezpieczeń-
stwa uwzględniają szczegółowe 
zasady postępowania we wszyst-
kich aspektach funkcjonowania 
obiektu:
• Obowiązuje nakaz noszenia 

osłony nosa i ust w strefach 
publicznych wewnątrz i na 

zewnątrz obiektu dla gości ho-
telowych oraz personelu. 

• Teren naszych hoteli jest od-
grodzony szlabanem, monito-
rowany; na terenie hoteli nie 
przebywają osoby z zewnątrz 
bez uzasadnionych przyczyn. 

• Całodobowa ochrona nadzo-
ruje bezpieczeństwo Gości, 
weryfikuje osoby upoważnio-
ne do wjazdu na teren hoteli, 
wskaże Państwu również do-
godne miejsce na ogrodzonym 
parkingu lub w garażu pod-
ziemnym. 

• Duży teren zewnętrzny oraz 
przestronne powierzchnie 
wspólne dają możliwość zacho-
wania bezpiecznych odległości. 

•  W pomieszczeniach sanitar-
no-higienicznych znajdują się 
instrukcje dotyczące mycia 
rąk, zdejmowania i zakłada-
nia rękawiczek, zdejmowania 
i zakładania maseczki, a przy 
stanowiskach do dezynfekcji – 
instrukcja prawidłowej dezyn-
fekcji rąk. 

• Na terenie naszych hoteli od-
dajemy do Państwa dyspozycji 
kilkadziesiąt bezdotykowych 
stanowisk dezynfekcji dłoni. 

• Przy recepcji znajdować się 
mogą maksymalnie trzy oso-
by przy oddzielnych stanowi-
skach, z zachowaniem bez-
piecznej odległości. 

• Stanowiska recepcyj-
ne przedzielone są szybą, 

a pracownicy wyposa-
żeni w środki ochrony 
osobistej.

• Check-in ograniczony 
do niezbędnego mini-
mum. 

• Wszystkie informacje 
o dostępnych usłu-
gach i atrakcjach do-
stępne są w informa-
torze hotelowym znaj-
dującym się w pokoju, 
przestrzeniach wspól-
nych, systemie telewi-
zji hotelowej, na życzenie gości 
przekazujemy je również w for-
mie elektronicznej na mail. 

• Zachęcamy gości do dokony-
wania rozliczeń w formie elek-
tronicznej. 

• Check-out możliwy jest bez 
kontaktu z recepcją. 

• Nowe procedury sprzątania 
pokoi uwzględniają szczegóło-
wą i skuteczną dezynfekcję. 

• Serwisu sprzątający, przepro-
wadzamy wyłącznie na życze-
nie gościa. 

• Sprzęt oraz pomieszczenia dla 
personelu są regularnie dezyn-
fekowane. 

• Szczególną uwagę skupiamy 
na codziennej, bieżącej dezyn-
fekcji wszystkich powierzchni 
dotykowych. 

• Posiłki dostarczane są bezpo-
średnio do pokoi. 

• Nowe procedury obejmu-
ją częstsze czyszczenie 

i dezynfekcję systemów wen-
tylacji i klimatyzacji, wymianę 
filtrów wentylacji. 

• W wentylacji zastosowali-
śmy bardziej efektywne filtry 
o większej gramaturze. 

• Nasz system wentylacji oparty 
jest o wymienniki krzyżowe – 
powietrze jest zasysane z ze-
wnątrz i nie miesza się z wy-
mienianym. 

• W pokojach istnieje system 
wentylacji jednorurowej (do-
pływ świeżego powietrza 
przez szczeliny transferowe 
w oknie pokoju i wywiew po-
przez wentylator mechaniczny 
w łazience) 

• Dezynfekujemy ciepłą wodę 
użytkową poprzez cotygo-
dniowy przegrzew w temp. 75 
st. C oraz dwutlenkiem chloru. 

• Woda w basenie oraz wan-
nach SPA dodatkowo dezyn-
fekowana jest lampami UV.

Zdrojowa Hotels
ADAM PRUSZKOWSKI, DYREKTOR REGIONALNY

Pandemia w pewnym 
wymiarze zrewolucjoni-
zowała funkcjonowanie 

hoteli, jednakże nie zapomi-
najmy, że obiekty hotelarskie 
były zawsze przestrzeniami, 
w których gwarantowano go-
ściom bezpieczeństwo sanitarne 

i wysoki reżim higieny. Zmianie 
uległa rzeczywiście częstotli-
wość wykonywania czynności 
związanych z bezpieczeństwem 
i higieną oraz wdrożono na stałe 
zasady DDM – dystans, dezyn-
fekcja, maseczki. Sprawdziły się 
natomiast poważne rozwiązania 

techniczne, w które zainwesto-
waliśmy przy budowie obiektów. 
Hilton i Radisson w Świnouj-
ściu to budynki nowej generacji, 
w kontekście wirusa COVID-19, 
najważniejszą funkcjonalno-
ścią jest cyrkulacja powietrza 
– w każdym pokoju hotelowym 

dochodzi do wymiany powietrza 
z zewnątrz, dotyczy to również 
przestrzeni wspólnych. Podsu-
mowując gadżety technologicz-
ne nie są gwarantem bezpieczeń-
stwa, a bardziej wzmocnieniem 
przekazów marketingowych po-
szczególnych hoteli.
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Hotel Arłamów
DOROTA NIDZGORSKA-MAZONIK, DYREKTOR GENERALNA 

Troska o bezpieczeństwo 
naszych gości oraz pra-
cowników i ich rodzin 

stały się dla nas jeszcze więk-
szym priorytetem od rozpoczę-
cia pandemii. Wszystkie działa-
nia jakie wdrożyliśmy wpłynęły 
bezpośrednio na pozytywny 
odbiór gości oraz wizerunek 
bezpiecznego hotelu. W obecnej 
sytuacji aspekt dbałości o bez-
pieczeństwo nabrał znaczenia, 
a hotelem bezpiecznym stał się 
ten, który w całej swojej poli-
tyce zastosował rozwiązania 
dopasowane do niesprzyjającej 
rzeczywistości. Mierzenie tem-
peratury, stosowanie rękawiczek 
i masek ochronnych, zachowanie 
dystansu czy dezynfekcja to roz-
wiązania, które stosują wszystkie 
obiekty. Polityka #bezpiecznyAr-
łamów to szereg działań i inwe-
stycji, które mają na celu zapew-
nienie bezpiecznego wypoczyn-
ku wszystkich gości.

Głównym celem projektu było 
przygotowanie i wdrożenie roz-
wiązań, które pozwolą na mini-
malizowanie ryzyka związanego 
z rozprzestrzenianiem się pan-
demii. Cała polityka dotyczyła 
bezpieczeństwa pobytów gości 
indywidualnych oraz spotkań biz-
nesowych. Naszym celem było 
szybkie dostosowywanie się do 
rozporządzeń i wprowadzanie 

rozwiązań tak aby uczestnicy 
mogli w bezpieczny sposób sko-
rzystać z usług hotelu. W róż-
nych okresach pandemii zarówno 
w tych z największym rygorem 
sanitarnym, jak i w momencie lu-
zowania obostrzeń organizowali-
śmy równego rodzaju spotkania 
uwzględniając odgórne wytyczne 
dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli 
obostrzenia pozwalały na orga-
nizowanie spotkań biznesowych 
realizowaliśmy wydarzenia nawet 
do kilkuset osób. Wysoka liczna 
zrealizowanych wydarzeń i po-
bytów gości pokazały, że nasze 
rozwiązania są skuteczne i gwa-
rantują bezpieczeństwo. 

Kluczowe w opracowaniu po-
lityki bezpieczeństwa stały się 
dwie inwestycje w technologicz-
ne rozwiązania. Wdrożyliśmy jako 
pierwsi kompleksowo do całej 
instalacji najnowocześniejszy 
system oczyszczania powietrza 
firmy ActivTek. Technologia jest 
jedną z najskuteczniejszych me-
tod w walce z wszelkimi wirusami 
w tym koronawirusem. Neutra-
lizuje 99,99 proc. wirusa SARS-
-COV-2 w zaledwie trzy minuty. 
Rozwiązanie to stosowane jest 
m.in. przez NASA czy Pentagonie, 
a w Polsce między innymi w Woj-
skowym Instytucie Medycznym. 
Technologia RCI ActivePure© 
jest wzorowana na naturalnych 

procesach i po-
zwala na prze-
bywanie ludzi 
w pomieszcze-
niach podczas jej 
działania. Dzięki 
temu zagrożenia 
są eliminowane 
na bieżąco w całej 
objętości budynku 
– w powietrzu i na 
powierzchniach, 
również w trudno 
dostępnych miej-
scach. 

W p r o w a d z i -
liśmy również 
technologię Bi-
fipro, która wy-
korzystuje jony srebra i miedzi 
zamiast chloru w celu dezyn-
fekcji ciepłej wody użytkowej. 
Dzięki niej mogliśmy zrezygno-
wać z wykorzystania chloru, za-
pewniając jednocześnie, że woda 
w naszym hotelu jest wolna od 
wszelkich niebezpiecznych bak-
terii i wirusów. Technologia jest 
rekomendowana przez Polski 
Państwowy Zakład Higieny oraz 
wiele niezależnych międzynaro-
dowych instytucji skupiających 
się na bezpieczeństwie zdro-
wotnym. Cała polityka bezpie-
czeństwa została stworzona we 
współpracy z ekspertami z zakre-
su medycyny i technologii oraz 

wielu niezależnych międzynaro-
dowych instytucji skupiających 
się na bezpieczeństwie zdrowot-
nym. Zasady te zostały wpro-
wadzone zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi (GIS, MZ, WHO) 
i obowiązującymi procedurami. 
Nasza polityka #bezpiecznyAr-
łamów dokładnie opisuje proce-
dury oraz wprowadza najwyż-
sze standardy w kwestii higieny, 
organizacji i logistyki. Arłamów 
jest jednym z pierwszych hoteli 
w Polsce, który wprowadził no-
woczesne technologie popra-
wiające bezpieczeństwo, a co za 
tym idzie wyróżnia się spośród 
innych obiektów w kraju. 

Hotele DeSilva
ILONA CEGLIŃSKA, DYREKTOR SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Czystość, higiena i bezpie-
czeństwo zawsze w naszej 
branży były priorytetem 

i stały na najwyższym poziomie. 
Dlatego pozwolę sobie na może 
odważną tezę, że w tej sprawie 
niewiele się dla nas zmieniło. Sto-
sujemy profesjonalne środki czy-
stości od renomowanych dostaw-
ców, które posiadają niezbędne 

certyfikaty. W częściach ogólno-
dostępnych zwiększyliśmy czę-
stotliwość czyszczenia klamek, 
poręczy, uchwytów, przycisków 
w windach, włączników, terminali, 
telefonów itp. i używamy w tym 
celu profesjonalnych środków 
z funkcją odkażania. 

W maksymalnej liczbie miejsc 
(wejścia, ciągi komunikacyjne itp.) 

ustawione zostały stacje do de-
zynfekcji rąk wyposażone w cer-
tyfikowane płyny. W toaletach 
publicznych mydła są z również 
z funkcją odkażania. Nie zdecy-
dowaliśmy się na ozonowanie 
pomieszczeń. Zabieg ten jest sku-
teczny bakteriobójczo, jednak nie 
pomaga w zwalczaniu wirusów. 
Personel na bieżąco wyposażany 

jest w środki ochrony osobistej 
(maseczki, rękawiczki), które po-
chodzą od dedykowanych do-
stawców. Materiały informacyj-
ne/reklamowe ograniczyliśmy do 
niezbędnego minimum. Są one 
dostępne jedynie w formie lami-
nowanej, co pozwala na bieżącą 
dezynfekcję. Nasze bezpieczne 
hotele czekają na Gości!”
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Qubus Hotel
KAROLINA CELIŃSKA, KIEROWNIK DZIAŁU MARKETINGU W SIECI

Można powiedzieć, że 
pandemia zmieniła 
praktycznie wszystko 

w usłudze hotelarskiej. Wpro-
wadzane zmiany i obostrze-
nia rządowe spowodowały, że 
musieliśmy szybko i efektyw-
nie opracować nowe standardy 
bezpieczeństwa, czystości czy 
nawet polityki sprzedażowej. 
Bardzo ważna była elastyczność, 
świetne relacje z dostawcami 
i wieloletnie doświadczenie na-
szych pracowników. Wszystkie 
te aspekty pozwoliły nam działać 
naprawdę dynamicznie, a głów-
nym celem jaki sobie w tej całej 
sytuacji stawiamy jest utrzy-
manie najwyższej jakości usług 
w naszych obiektach. 

Przede wszystkim opraco-
waliśmy i wdrożyliśmy w całej 
sieci Qubus Hotel Politykę Bez-
pieczeństwa COVID-19. Znalazły 
się w niej zarówno najważniej-
sze zasady i procedury ogólne, 
jak też standardy dla personelu, 
gości, a także szczegółowe wy-
tyczne dotyczące np. sprzątania 
pokojów hotelowych. Wszystkie 
procedury są zgodne z wytyczny-
mi GIS oraz udoskonalone przez 
samych pracowników sieci. Wie-
my, że przy tak dużych zmianach 
operacyjnych mogą zdarzyć się 
niedociągnięcia, dlatego stwo-
rzyliśmy dodatkowe systemy 
weryfikacji zarówno poprzez we-
wnętrzne audyty jakościowe, jak 
i np. poprzez ankietę wysyłaną do 
naszych gości po pobycie, w któ-
rej pytamy jak oceniają proce-
dury bezpieczeństwa w naszych 
hotelach. Monitorowanie tych 
elementów daje nam pewność, 
że nawet najmniejsze odchylenie 
od ustalonych norm będzie szyb-
ko wychwycone i naprawione. 
Dowodem działania tego syste-
mu są pozytywne opinie naszych 
gości.

„Hotel spełnia wymagania 
bezpieczeństwa w wysokim 
stopniu. Czułam się całkowicie 

bezpiecznie, jak w domu. Dystans, 
maseczki, dezynfekcja.”

„Wszystkie procedury bezpie-
czeństwa na najwyższym pozio-
mie”

„Wymagania reżimu sanitar-
nego w pełni przestrzegane”

Co konkretnie zrobiliśmy?
Ograniczyliśmy proces meldunku 
do minimum, dzięki temu zmniej-
szyliśmy liczbę gości czekających 
przy recepcji w trakcie przyjazdu 
i wyjazdu z hotelu. Podłogi ozna-
kowane zostały specjalnymi linia-
mi z odległością 1,5m, by ułatwić 
gościom utrzymanie dystansu. Na 
terenie naszych obiektów umie-
ściliśmy specjalne tabliczki infor-
macyjne dla gości. Ograniczyliśmy 
ilość osób mogących przebywać 
w windach, a na terenie hotelu 
w miejscach ogólnodostępnych 
obowiązuje nakaz noszenia ma-
seczek. Udostępniliśmy również 
gościom dystrybutory z płynem 
odkażającym oraz zachęcamy ich 
do dokonywania płatności kartą. 
Na recepcjach są zamontowane 
specjalne szklane osłony, które 
pełnią rolę barier ochronnych. 
Zawsze bardzo dużą uwagę przy-
kładaliśmy do czystości teraz zin-
tensyfikowaliśmy nasze działania 
jeszcze bardziej, zgodnie z tym 
w hotelu dezynfekujemy wszelkie 
newralgiczne powierzchnie w re-
cepcji, restauracji, barach, win-
dach oraz klamki. Używamy do 
tego specjalistycznych i certyfi-
kowanych środków chemicznych 
zapewniających wysoki poziom 
bezpieczeństwa mikrobiologicz-
nego.

Oczywiście cały personel ho-
telowy został przeszkolony przez 
odpowiednich specjalistów w ob-
szarze Polityki Bezpieczeństwa, 
ale to nie jedyne zmiany. Naszym 
pracownikom od początku za-
pewniamy wszelkie niezbędne 
środki ochrony osobistej takie jak 
maseczki, przyłbice oraz rękawicz-
ki. Personel pracuje określonymi 

zespołami niwe-
lując możliwość 
krzyżowego zara-
żenia. Wprowa-
dziliśmy również 
procedury mini-
malizujące kontakt 
pomiędzy pracow-
nikami zarówno 
w szatniach, pod-
czas przerw oraz 
w trakcie przy-
gotowania się do 
pracy. 

Pokoje 
i gastronomia
Nie małym wy-
zwaniem były dla 
nas także zmiany 
związane z poko-
jami hotelowymi. Zwiększyliśmy 
monitorowanie zajętości po-
kojów hotelowych. Po każdym 
pobycie gościa dany pokój jest 
dezynfekowany. Dodatkowo sto-
sujemy takie metody jak ozono-
wanie, naświetlanie lampami UV 
lub sprzątanie wysoką tempera-
turą pary wodnej. Wyposażenie 
pokoju zostało ograniczone do 
podstawowych elementów, je-
śli jednak gość zażyczy sobie np. 
dodatkową poduszkę, lub inne 
ważne dla niego udogodnie-
nia wystarczy, że zwróci się z tą 
prośbą do naszego personelu. 
W każdym obiekcie na wypadek 
podejrzenia zakażenia koronawi-
rusem wydzielone zostały spe-
cjalne izolatoria do czasu dojazdu 
odpowiednich służb, jesteśmy 
też w stałym kontakcie z sane-
pidem i lekarzami. Co ważne nie 
przyjmujemy do nas gości, którzy 
chcieliby np. odbyć kwarantannę. 
Całkowicie zmieniliśmy też ser-
wowanie posiłków, wdrożyliśmy 
nowe procedury usprawniające 
room service. Było to ogromne 
wyzwanie logistyczne i opera-
cyjne zarówno dla naszych ku-
charzy jak i pracowników całej 
gastronomii. W trosce o szybkie 

przygotowanie potraw ograni-
czyliśmy ilość dań w karcie menu, 
a także w menu śniadaniowym. 
Powstała specjalna jednorazowa 
karta śniadań, na której goście 
zaznaczali produkty, które chcie-
liby zjeść podczas śniadania oraz 
godzinę na którą je zamawiają. 
W tym momencie wszystkie da-
nia dostarczane są u nas bezpo-
średnio do pokoju gościa. 

Rezerwacje 
Zmieniła się również polityka 
sprzedaży. Sporej pracy wymaga-
ły od nas zmiany w systemach re-
zerwacyjnych by nie przekroczyć 
progu 50 proc. obłożenia. Oczy-
wiście monitorujemy rynek, przy-
glądamy się sytuacji w innych 
hotelach. Dostosowujemy ceny 
do aktualnego stanu w czasie 
rzeczywistym. Wprowadziliśmy 
możliwość bezpłatnej anulacji, 
opracowaliśmy także specjalne 
oferty dla Gości biznesowych, 
którzy mogą do nas przyjechać 
zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra. Przeprowadziliśmy również 
wśród naszych gości wiele kam-
panii informacyjnych, o tym kto 
może do nas przyjechać w danym 
czasie.
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W 2021 roku i w kolejnych latach firmy z branży żywności i napojów będą tworzyć 
rozwiązania wspierające psychiczny i emocjonalny dobrostan konsumentów, 

zaspokajać nowe potrzeby związane z wartością i wykorzystywać marki 
do celebrowania tożsamości konsumentów – wynika z Raportu „Trendy na 

Globalnym Rynku Żywności i Napojów” firmy Mintel. A jakie trendy i oczekiwania 
gości względem gastronomii wskazują szefowie kuchni?

CO NA 
TALERZACH?

Długie karty dań zastępujemy krótszymi
GRZEGORZ WŁODARCZYK, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY HAMPTON BY HILTON W KALISZU

Nie tylko pandemia wpły-
wa na pewne zmiany, 
które zachodzą w hote-

lach. Od kilku lat widzimy, że tra-
dycyjna gastronomia hotelowa 
ulega zmianom. Wynika to głów-
nie z tego, że w hotelach pojawia 
się nowa generacja gości. Mają 
nowe nawyki żywieniowe, ocze-
kują wysokiej jakości, wygody, 
poszukują miejsc, które oferują 

nie tylko smaczne potrawy ale 
również z wykorzystaniem se-
zonowych czy lokalnych produk-
tów. Nowe pokolenie gości to 
osoby intensywnie podróżujące, 
częściej jedzące na mieście, dla-
tego tradycyjne menu to dla nich 
za mało. Ponadto, nowym tren-
dem jest również wegetarianizm, 
a nawet weganizm. Nasi goście 
oczekują, że menu dostosowane 

do ich potrzeb żywieniowych 
będzie elementem całej oferty 
gastronomicznej hotelu. A dzi-
siaj na te trendy nakładają się 
trwające obostrzenia.

Jednorazowe lub elektronicz-
ne menu, indywidualne porcje 
zamiast bufetów, większe prze-
strzenie między stolikami, stacje 
do dezynfekcji, wyraźne ozna-
kowanie dotyczące procedur 
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czystości najprawdopodobniej 
zostaną z nami na dłużej. Restau-
racje będą musiały kontynuować 
pracę w reżimie sanitarnym, in-
westować w środki czystości 
i szkolenia pracowników. Bowiem 
klienci oczekują od restauracji 
przejrzystości w zakresie proce-
dur czystości, dlatego musimy 
jasno pokazywać, co robimy, aby 
zapewni bezpieczeństwo zarów-
no gości, jak i pracowników. 

Warto też dodać, że ostatni rok 
wpłynął nie tylko na formę obsługi 
gości, ale również na relację współ-
pracę z dostawcami. Bardziej niż 
kiedyś stawia się na współpracę 
z lokalnymi dostawcami, któ-
rzy mogą szybciej zrealizować 

zamówienia, które obecnie są 
znacznie mniejsze. Zmniejszenie 
zamówień wynika nie tylko z wo-
lumenu sprzedaży ale również 
z dostosowania menu do nowych 
realiów. Długie karty dań zastępu-
jemy krótszymi, gdzie pozostawia-
my dania sprzedające się najlepiej 
i te, których oczekują goście. 

W hotelach szczególnie wy-
raźnie widać zmianę jeśli chodzi 
o sposób podawania śniadania. 
W czasach, kiedy elektroniczny 
check in i check out ogranicza in-
terakcje z gościem, śniadania były 
miejscem, gdzie ten kontakt mógł-
by nawiązany. A teraz, przy zmie-
nionej formule śniadań, zostało to 
dodatkowo ograniczone. Dlatego 

dzisiaj śniadania serwowane są 
wyłącznie do pokoi, z maksymal-
nie ograniczonym kontaktem po-
między pracownikami i gośćmi. 
Z pewnością w przyszłości, pomi-
mo zniesienia obostrzeń, formuła 
śniadań również będzie musiała 
być przedefiniowana. Goście będą 
szukali mniejszych, porcjowanych 
dań, indywidualnie pakowanych 
dodatków, ale wciąż będą ocze-
kiwali nienagannej obsługi i do-
skonałej jakości. Pogodzenie tego 
z zapewnieniem pozytywnych 
wrażeń będzie wymagało od ho-
teli przygotowań już teraz. I cho-
dzi tu nie tylko o przystosowa-
nie formuły śniadań ale również 
szkolenie pracowników, a także 

zaopatrzenie się w nowy sprzęt, 
chociażby pozwalający na dostar-
czenie ciepłych potraw z kuchni 
do pokoi. COVID-19 pokazał, że 
biznes restauracyjny, a szczegól-
nie ten hotelowy, wymaga zmian, 
które pozwolą na dostosowanie 
się do nowych warunków i innych 
oczekiwań gości. Zmiany dotyczą 
i będą dalej dotyczyły nowego po-
dejścia w zakresie menu, obsługi 
i współpracy z dostawcami. Waż-
ne jest utrzymywanie kontaktu 
z klientami by wiedzieć na bieżą-
co, co jest dla nich ważne. Wie-
rzymy, że już wkrótce wrócimy 
do pełnej działalności i na nowo 
będziemy mogli budować relacje 
z gośćmi.

Pandemia przyspieszyła rozwój 
trendu zdrowego odżywiania
JOLANTA PIOTROWSKA, SZEFOWA KUCHNI NYX HOTEL WARSAW

Im wyższy standard hotelu, 
tym większe wymagania go-
ści. Od oferty gastronomicz-

nej czterogwiazdkowców goście 
oczekują wyszukanej, oryginalnej 
oferty, posiłków będących ucztą 
zmysłów. Dania muszą być nie tyl-
ko smaczne, ale też aromatyczne 
i estetycznie podane. Jeśli chodzi 
o wybór potraw, powinien zostać 
skomponowany tak, by zaspo-
koić dwie, wydawałoby się pozo-
stające w sprzeczności potrzeby 
gości. Z jednej strony oczekują , 
że podane dania trafią w ich gust, 
a więc będą czymś, co lubią i do 
pewnego stopnia znają. Z drugiej, 
liczą na element zaskoczenia, na 
coś nowego, z czym nie zetknęli się 
nigdy wcześniej. Stawia to szefów 
kuchni przed dużym wyzwaniem. 
Korzystając bogatego doświad-
czenia poszczególnych członków 
naszego zespołu szefów kuchni 
i kucharzy, w NYX Hotel Warsaw, 
poradziliśmy sobie z nim, stawia-
jąc na unikalne połączenia różnych 
produktów i smaków. Czerpiemy 
przy tym z rozwiązań kuchni pol-
skiej i izraelskiej, wykorzystując 

jako inspiracje nie tylko standardo-
we, znane każdemu dania obydwu 
tradycji kulinarnych, ale także te 
mniej popularne. 

Pandemia z pewnością wpły-
nęła na oczekiwania gości wobec 
oferty gastronomicznej restauracji, 
nie tylko hotelowych. Zostaliśmy 
zmuszeni do spędzania czasu w do-
mach, co spowodowało, że wielu 
z nas zaczęło przygotowywać po-
siłki samodzielnie. Mieliśmy okazję 
poeksperymentować, korzystając 
z różnych produktów oferowanych 
na rynku i w konsekwencji sporo 
z nas przekonało się, jak ważna jest 
jakość i pochodzenie tego, co jemy 
i serwujemy naszym najbliższym. 
Przyspieszyło to rozwój znanego 
już nam od dłuższego czasu tren-
du zdrowego odżywiania. Ludzie 
chętniej sięgają po owoce, warzy-
wa, świeże zioła, nauczyli się zastę-
pować mięso wysokobiałkowymi 
produktami roślinnymi. Tego typu 
posiłki – zdrowe, ekologiczne, naj-
wyższej jakości – chcą też zobaczyć 
na talerzach restauracyjnych.

Dodatkowo oczywiście, sytuacja 
pandemiczna, chęć wzmocnienia 

swojego organizmu odegrały ważną 
rolę w obserwowanym zwrocie ku 
zdrowiu. W tym kontekście ważne 
jest także bezpieczeństwo samego 
serwisu. Goście są świadomi ryzyka 
związanego z COVID-19, oczeku-
ją więc zachowania najwyższych 
standardów higieny. W NYX Hotel 
Warsaw wszystkie posiłki podaje-
my w specjalnie zabezpieczonych 
opakowaniach. Kontakt z nimi ma 
tylko kucharz, który je przygotował.

Śniadanie to zapadająca w pa-
mięć chwila kontaktu gościa z ho-
telem. Wrażenia z tego posiłku 
są bardzo ważne dla wspomnień, 
które wyniesie z pobytu. NYX Ho-
tel Warsaw odwiedzają goście 
z różnych stron świata, z różnymi 
preferencjami kulinarnymi. Bufet 
śniadaniowy będzie zawierać sze-
roką gamę propozycji do wyboru: 
wiele rodzajów pieczywa, serów, 
produktów nabiałowych, a także 
wędlin i ryb oraz przygotowanych 
na rozmaite sposoby jaj. Będziemy 
częstować gości owocami w różnej 
postaci, warzywami, orzechami , 
nasionami i ziarnami zbóż a także 
kluczowymi w kuchni izraelskiej 

humusami i shakshuką. Chcemy 
zadowolić nawet najbardziej wy-
magających gości, dlatego też pod-
czas śniadań, będzie można zamó-
wić własną wersję posiłku. W spe-
cjalnie wydzielonej strefie „life-co-
oking” nasi kucharze postarają się 
spełnić fantazje kulinarne gości.

W pracy w kuchni bardzo waż-
ne jest nastawienie. Nasz zespół 
to grupa starannie dobranych spe-
cjalistów, których łączy nie tylko 
ogromna wiedza i bogate doświad-
czenie, ale też miłość do swojej 
pracy. Każdemu z nas zależy, by 
czas spędzony wspólnie w kuchni, 
przebiegał w przyjaznej, otwartej 
atmosferze. Wierzymy, że dzielo-
na przez nas radość ze współpracy 
i współtworzenia, przekłada się na 
pozytywne doznania naszych go-
ści. Kierujemy się zasadą, że posiłek 
przygotowany z zaangażowaniem 
i miłością smakuje lepiej.
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GASTRONOMIA

Goście oczekują lokalnych produktów 
PAWEŁ SUCHENEK, SZEF KUCHNI CROWNE PLAZA I HOLIDAY INN W KOMPLEKSIE THE HUB 

W dzisiejszych czasach 
goście są bardzo 
świadomi. Swobod-

ny dostęp do internetu pozwala 
śledzić trendy, jakie obowiązują 
w gastronomii. Biorą również 
pod uwagę inne czynniki, np. czy 
restauracja hotelowa ma wpływ 
na środowisko, czy używa bio-
degradowalnych opakowań, czy 
używane produkty są ekologicz-
ne, jakie jest ich pochodzenie itp.

Goście powoli przestają po-
strzegać restaurację hotelową 
jako bezimienny dodatek do dzia-
łalności obiektu, wręcz przeciw-
nie. Zaczyna być wabikiem dla 
potencjalnie nowych gości, którzy 
przy okazji korzystają z noclegu.

Goście oczekują lokalnych 
produktów wiadomego pocho-
dzenia, wysokiej jakości usług 
i uczciwej ceny. Wymagają także 

nieprzeciętnej atmosfery oraz 
spersonalizowanego podejścia, 
które my oczywiście oferujemy.

Na śniadaniach nie może za-
braknąć przede wszystkim dobrej 
jakości produktów. Skończyły się 
czasy, kiedy ilość, czy duży wybór 
były jedynym wyznacznikiem do-
brego śniadania. Podczas naszych 
śniadań stawiamy przede wszyst-
kim na jakość. Informujemy na-
szych gości o tym, skąd pochodzą 
nasze produkty. Od jajek ekolo-
gicznych (tylko takich używamy) 
po produkty bio, takie jak owsian-
ka, płatki śniadaniowe czy jogurty, 
a sery i wędliny w naszej ofercie 
są rzemieślnicze, od nagradza-
nych producentów.

Kolejną rzeczą jest oferta śnia-
daniowa dla wegetarian i wegan, 
która jest w dzisiejszych cza-
sach niezbędna. W naszej ofercie 

można znaleźć różnego ro-
dzaju smoothie owocowe, ba-
taty z bio granolą i pierzgą, czy 
tosty z jarmużu i awokado.

Jeżeli chodzi o sam ho-
tel i przyrządzane w nim 
posiłki to niewiele. Kuchnie 
hotelowe zawsze szczyciły 
się wysokimi standardami, 
jakościowymi i sanitarny-
mi. Posiłki dostarczane do 
pokoi zawsze (nawet przed 
pandemią) były odpowied-
nio zabezpieczone podczas 
transportu. Sama oferta 
room service’u częściowo 
się zmieniła (rozszerzyła) 
z powodu braku możliwości 
korzystania z restauracji hotelo-
wych, gdzie ta oferta często była 
bogatsza.

Pojawiły się też oferty cate-
ringu zewnętrznego oraz różnego 

rodzaju oferty na wynos (chociaż-
by ostatnio, przy okazji Wielkano-
cy), z których można zamówić do 
domu kompletny zestaw dań, np. 
obiad na świąteczny stół.

Klasyczne dania wrócą do łask
KACPER WALICZEK, SZEF KUCHNI HOTEL MIKOŁAJKI LEISURE & SPA

W czasach pandemii 
jedną z najważniej-
szych kwestii, którą 

muszą zapewnić restauracje ho-
telowe, to bezpieczeństwo. Ro-
zumiane, jako higiena w obszarze 
przygotowywanych potraw, jak 
również pod względem zdrowia 
pracowników kuchni i restaura-
cji, po bezpieczeństwo w obsza-
rze serwowania i dostarczania 
posiłków, czy to do stołów, czy 
też do pokoi. Reżim sanitarny 
i wytyczne dotyczące liczby osób 
dopuszczalnych na metr kwadra-
towy w lokalach raczej prędko nie 
przestaną obowiązywać, dlatego 
przy zachowaniu najwyższego 
poziomu higieny, będziemy do-
kładać wszelkich starań, aby ofe-
rować komfort podczas pobytu 
w naszych restauracjach, żeby 
nikt z naszych gości nie czuł się 
przytłoczony obostrzeniami, ale 

jednocześnie był świadomy wy-
sokich standardów bezpieczeń-
stwa, jakie gwarantujemy pod-
czas pobytu w naszym hotelu. 

Z niecierpliwości czekamy na 
otwarcie rynku gastronomiczne-
go, co sprawi, że nasi goście chęt-
nie wrócą do ulubionych miejsc, 
za którymi najbardziej tęsknili. 

W kontekście trendów, jakie 
pojawiają się w gastronomii, to 
coraz częściej zwraca się uwagę 
na potrzebę oferowania comfort 
food, czyli jedzenia, które wywołu-
je w nas pozytywne emocje i przy-
wołuje dobre, ciepłe wspomnienia. 
Tym samym, klasyczne dania, od 
których odchodziliśmy w ostat-
nich latach, wrócą do łask, także 
warto jest je mieć w swojej ofercie.

To, co czeka organizację bufe-
tów śniadaniowych po pandemii, 
to zwrócenie szczególnej uwagi 
na zdrowe i sezonowe, lokalne 

produkty. Świeże, niestandar-
dowe napoje takie, jak kwas 
chlebowy, sok z kapusty czy za-
kwas buraczany powinny poja-
wić się obok klasycznych soków, 
a wyroby z lokalnych wędzarni, 
piekarni, pasiek i gospodarstw 
rolnych przybliżą naszym go-
ściom produkty z danego rejonu 
i pozwolą docenić ich wysoką 
jakość.

Z badań wynika, że do 2021 
roku już ponad 20 proc. Polaków 
przeszło na wegetarianizm, a ta 
liczba rośnie wraz z wchodzeniem 
w dorosłość osób z młodszego 
pokolenia. Dziś oferta wegeta-
riańska i wegańska nie powin-
na być dodatkiem do bieżącego 
menu, ale jego istotną częścią. 

Lockdown przyśpieszył rów-
nież migrację rynku gastrono-
micznego do sieci, gdzie po-
wstały sklepy z wyrobami danej 

restauracji i gotowe pakiety do 
łatwego, samodzielnego przygo-
towania dań w domu. Obserwuję, 
że goście doceniają pozytywną 
komunikację i wychodzenie na-
przeciw ich oczekiwaniom, szcze-
gólnie w dobie pandemii, kiedy 
turystyka jest tak mocno ogra-
niczona. Szybkie reagowanie na 
ciągłe zmiany i utrudnienia, jakie 
dotykają naszą branżę, to jedyny 
sposób na przetrwanie w tych 
trudnych czasach. PetroTrend
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PRODUKTY I INNOWACJE

OSZCZĘDZAJ CENNY CZAS 
W KUCHNI 
Brunoise oznacza perfekcję w krojeniu warzyw – to technika znana 
i praktykowana przez szefów kuchni na całym świecie. Połączyliśmy 
najlepsze warzywa, perfekcyjną technikę i tak powstała nowa gama 
produktów: warzywa Brunoise B’Creative Bonduelle Food Service.
Wiemy, jak cenny jest czas w gastronomii. Wykorzystaj go tworząc kre-
atywne dania – nie rozdrabniaj się krojąc warzywa w idealną kosteczkę. 
Warzywa Brunoise pozwalają bawić się formą, teksturą, kolorami i sma-
kiem. Dzięki błyskawicznej obróbce zaraz po zbiorach, produkty z gamy 
Brunoise B’Creative to 100% najlepszych warzyw, bez utraty smaku, kolo-
ru i objętości. Wystarczy wyjąć produkt z mroźni i dodawać prosto do dań!
Warzywa Brunoise są:
• kolorowe i pełne smaku
• estetycznie pokrojone w kosteczkę 4x4x4 mm (+/ – 1 mm)
• wygodne w przechowywaniu i użyciu: wystarczy dodać do potrawy 

bez konieczności obierania i mycia
• wyjątkowo smaczne o stabilnej strukturze – zachowują swój eleganc-

ki kształt w daniach
• estetyczne – stanowią dekorację każdego dania
• idealne w połączeniu ze składnikami skrobiowymi – roślinnymi Pepit-

kami , ryżem, fasolami czy kaszami
• uniwersalne – szybko się marynują przyjmując smak dowolnej ma-

rynaty
Perfekcyjna kosteczka doskonale sprawdzi się w wielu daniach dodając 
im odpowiedniej prezentacji oraz wyjątkowego smaku świeżych warzyw.

MIX KASZ Z CIECIORKĄ 
I JARMUŻEM LUB Z CUKINIĄ 
GRILLOWANĄ Z DODATKIEM 
OLIWY Z OLIWEK 
Dla zdrowia i smaku połączyliśmy naj-
lepsze kasze z warzywami i ziarnami 
w idealnych proporcjach. Tak powstała 
nowa propozycja produktów roślinnych 
idealnych jako samodzielne dania wege-
tariańskie lub jako dodatek do mięs i ryb.
To nowe rozwiązanie produktów typu 
READY TO EAT – gotowe do 
spożycia tuż po rozmro-
żeniu! Nie wymagają 
obróbki termicznej. 
Mają niezwykle boga-
ty skład m.in. quinoa, 
pestki dyni, jarmuż, 
edamame i co najważ-
niejsze, nie wymagają 
przyprawiania – doskona-
le dobrane przyprawy i oliwa 
z oliwek z pierwszego tłoczenia sprawiają, że produkty są naprawdę 
smaczne i świetnie prezentują się na talerzu. 
Rekomendujemy je klientom, u których liczy się szybkość i łatwość 
przygotowania, którzy mają ograniczony personel i nie chcą generować 
w kuchni strat. Produkty sprawdzą się również tam, gdzie nie ma moż-
liwości podgrzania produktu, a jednocześnie jest potrzeba oferowania 
zdrowych przekąsek, czy dań. Jak również idealny produkt, który nadaje 
się do dań tworzonych na wynos!

BEZPRZEWODOWY ROZPYLACZ 
ELEKTROSTATYCZNY ECOLAB
Ecolab oferuje środki czystości, rozwiązania i sprzęt do dezynfekcji, któ-
re trwale unieszkodliwiają bakterie oraz wirusy. 
Nowością w ofercie firmy są bezprze-
wodowe rozpylacze elektrostatyczne 
dostępne w wersji z 1 lub 9 litro-
wym pojemnikiem. Urządzenia te 
wytwarzają w cząsteczkach płynu 
ładunek elektryczny. Kropelki środka 
dezynfekującego są przyciągane do 
powierzchni za pomocą oddziały-
wania elektrostatycznego, pokry-
wając je szybko i równomiernie. 
Ecolab zapewnia też środki 
chemiczne zarejestrowane jako 
dopuszczone do rozpylania 
metodą elektrostatyczną. Wię-
cej na www.ecolab.pl.

NOWOŚĆ  
OD MONIN
Naturalna hybryda grejpfru-
ta i pomarańczy, rubinowy 
grejpfrut jest w rzeczywisto-
ści częścią rodziny różowych 
pomelo. Odkryty w XVIII wie-
ku w Puerto-Rico, ten owoc 
cytrusowy odniósł ogromny 
sukces w USA, następnie trafił 
do Europy i stał się kluczowym 
składnikiem w przemyśle kuli-
narnym, piekarniczym i napo-
jowym. Puree MONIN Ruby 
Grapefruit to cały zestaw so-
czystych, słodkich i lekko kwa-
śnych smaków, umożliwiające 
stworzenie wielu orzeźwiają-
cych napojów alkoholowych, 
jak i bezalkoholowych. Nadaj 
unikalny akcent mrożonym 
herbatom, koktajlom Paloma 
lub nawet mojito.
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WIZYTÓWKI

Accor Services
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
www.all.accor.com

Accor jest wiodącą na świecie, kompleksową grupą hotelarską oferującą gościom wyjąt-
kowe i niezapomniane wrażenia w ponad 5000 hotelach, kurortach i  rezydencjach w 110 
krajach świata. Posiadając niezrównane portfolio marek segmentów luksusowych, jak i eko-
nomicznych, Grupa dostarcza najwyższej jakości know-how z zakresu hotelarstwa i rozsze-
rzonej gościnności od ponad 50 lat. Oprócz zakwaterowania, dzięki usługom świadczonym 
w zakresie gastronomii, rozrywki, wellbeing i coworkingu, Accor oferuje nowy styl życia, 
pracy i spędzania czasu wolnego.

ARCHE 
ul. Puławska 361
02-801 Warszawa
tel. (22) 319-80-80
hotelearche@arche.pl
https://hotele.arche.pl/ 

Arche SA jest firmą rodzinną, która prowadzi działalność deweloperską od 1991 roku. Od kil-
kunastu lat prowadzi również działalność hotelarską. Wyróżnikiem działalności hotelarskiej 
Arche jest fakt, że każdy z hoteli ma inny charakter i każdy przygotowywany jest z konkretną 
ideą. Z tego też powodu sieć hoteli Arche często zyskuje miano kolekcji. Część hoteli jest 
lokalizowana w obiektach zabytkowych, które w ten sposób dostają drugie życie.

Bonduelle Polska
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
tel. (22) 549-41-00, 601-595-516
fax (22) 549-41-02
recepcja@bonduelle.com

Bonduelle Food Service to filozofia spożycia warzyw. Aby zapewnić ich doskonałą jakość, 
kontrolujemy uprawy na każdym etapie: od zasiewu, aż do zbioru. Jako specjalista w  tej 
domenie, jesteśmy w stanie zorganizować i pomóc w zarządzaniu całą kategorią warzyw 
oraz zaoferować szereg usług takich jak: szkolenia kulinarne, przepisy oraz nowe produkty. 
Naszą misją jest „Sprawić, aby produkty roślinne były łatwe do przygotowania dla szefów 
kuchni i smaczne dla gości w każdym kanale food service”.

Fundacja Harmony Hotels
ul. Baśniowa 3/305
02-349 Warszawa
tel. (22) 408-99-29, 600-490-764
info@harmonyhotels.pl
www.harmonyhotels.pl

Fundacja Harmony Hotels integruje i wspiera hotele członkowskie: polskie hotele niezależne, 
zrzeszone w Fundacji pod marką Harmony Polish Hotels. Oferuje m.in. wsparcie marketin-
gowe, sprzedażowe, w  tym program lojalnościowy prestige club, wydarzenia kulturalne, 
charytatywne, edukacyjne, integracyjne, itp.

NYX Hotel Warsaw
ul. Chmielna 71
00-801 Warszawa 
tel. (22) 346-29-00 
www.new.leonardo-hotels.pl/ 
warsaw/nyx-hotel-warsaw
info.nyxwarsaw@leonardo-hotels.com

Pierwszy w Polsce hotel marki NYX – należącej do grupy Leonardo Hotels został otwarty 
1 marca. Zlokalizowany jest warszawskim kompleksie Varso, znajdującym się na rogu 
ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła II. Do dyspozycji gości jest 331 pokoi i  apartamentów. 
Klientom biznesowym NYX Hotel Warsaw oferuje pięć sal konferencyjnych, które można 
swobodnie łączyć w pomieszczenia o pożądanej powierzchni. W  lobby znajduje się prze-
strzenna restauracja oraz bar. Do tego utrzymana w  stylu retro sala gier oraz studio fit-
ness. Szczególną atrakcją, czekającą na gości w cieplejsze dni, jest bar na znajdującym 
się na 19-stym piętrze, na dachu budynku. Na tarasie goście będą mogli podziwiać pano-
ramę miasta, ciesząc się relaksującą muzyką, daniami barbecue i szeroką ofertą napojów.

Polski Holding Hotelowy
ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 
02-148 Warszawa
tel. (22) 264-64-64
fax (22) 650-08-73
biuro@phh.pl
www.phh.pl

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest 
nowoczesne zarządzanie obiektami hotelarskimi należącymi do Skarbu Państwa. W PHH 
znajduje się łącznie 27 obiektów, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju 
i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. W ramach umowy z PHN, PHH zarządza Regent 
Warsaw Hotel, a w najbliższych latach otworzy Moxy & Residence Inn w Warszawie oraz 
jako pierwszy w Polsce i w Europie wprowadzi markę Vīb, sieci Best Western.

SCM
ul.al. Jana Pawła II 11 
00-828 Warszawa
tel. (22) 586-54-00
fax (22) 586-54-01
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem 
Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i  kreowanie 
nowych rozwiązań w  kategorii produktów i  napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo 
w zakresie ich przetwarzania; Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastro-
nomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opako-
wania i  dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na 
rynku syropów klasy Premium, puree owo cowych oraz sosów deserowych. To zasługa 
ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawa-
nych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyse-
lekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają 
zawsze produkty wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – 
naturally inspiring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szko lenia w zakresie kreacji i nowych 
rozwiązań w  kategorii napojów, deserów oraz potraw blendo wanych to obszar działania 
naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni w  ciągu roku na 60 targach, eventach, 
konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwiązania i sprzeda jemy koncepty. 
Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od kwietnia 2016 r. SCM jest 
także wyłącznym importerem i  dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania 
i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Termy Warmińskie
ul. Kąpielowa 1
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 670-99-61
recepcja@termywarminskie.pl
www.termywarminskie.pl

Termy Warmińskie to jeden z nielicznych w północnej Polsce ośrodków wykorzystujących 
zdrowotne właściwości wód termalnych. Duża różnorodność znajdujących się na terenie 
Term atrakcji sprawia, że spełnią się oczekiwania zarówno tych, którzy stawiają na aktyw-
ność, jak i  tych, którzy zwyczajnie marzą o  chwili odpoczynku i  wytchnienia od zgiełku 
miast. Termy Warmińskie to obiekt w nowoczesnym designe z pięcioma milionami litrów 
wody, termalnej, leczniczej, ciepłej, zimnej, niezmąconej, z bąbelkami, dzikim nurtem i turbo 
– przyśpieszeniem. Powierzchnia lustra wody w  termach to prawie 1600 metrów kwa-
dratowych. Termy Warmińskie to również: relaks, sport i wypoczynek, radość z zabawy, 
Strefa Aktywności, Strefa Relaksu, naturalne Spa, Świat Saun z Mistrzem Ceremonii, kom-
pleksowe rozwiązania małych i dużych konferencji, 50 pokoi, by móc pozostać na dłużej, 
restauracja i  ogródki gastronomiczne, połączenie wody z  muzyką, Centrum Aktywności 
Zewnętrznych, Wioska Indiańska TERMA Camp
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