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ASOCIACE HOTELŮ
A RESTAURACÍ ČR

Přinášíme Vám novinky z AHR ČR,
více o nás najdete na www.ahrcr.cz a
www.konferenceahr.cz
Sledujte nás na

Konference
AHR ČR
Už jen 17 dní do největší akce
v oboru hotelnictví a
gastronomie!
Přijeďte si užít Karlovy Vary a navštivte jedinečnou
11. Konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky,
která se koná 24.11. – 25.11. 2016 v překrásných prostorách
Grandhotelu Ambassador a Grandhotelu PUPP.

1

Konference
AHR ČR
O ČEM KONFERENCE
LETOS BUDE?
DISRUPCE. Pojem, který začíná být skloňován čím dál tím
častěji. Naše zažité business prostředí se nám mění přímo
před očima, mimo jiné i díky projektům podporujícím
sdílenou ekonomiku. Tyto projekty s sebou přináší novou
konkurenci v podobě soukromých subjektů nabízejících
služby, ubytování, stravování atd. Dobu nezměníme.
Nemusíme však jen nečinně přihlížet. Můžeme se pokusit
tohoto fenoménu využít jako jedni z prvních...
Registrace na www.konferenceahr.cz

2

Konference
AHR ČR
KOHO NA KONFERENCI LETOS
POTKÁTE?
JAN MÜHLFEIT
President pro Evropu, Microsoft Corporation (2007 – 2014)
Nejčtenější český deník ho zařadil po boku Jaromíra Jágra a
Bohdana Pomahače mezi 43 Čechů, o kterých hovoří celý svět.
Bývalý kolegy Billa Gatese se v současné době zaměřuje na
odemykání lidského potenciálu. Na konferenci budete mít
unikátní příležitost poslechnout si jeho přednášku „Máte na víc,
než si myslíte!“.
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Konference
AHR ČR
ZDENĚK POHLREICH
Šéfkuchař a spolumajitel Café Imperial, Divinis a Next Door by
Imperial
Je jednou z nejvýraznějších osobností české gastronomie. Místo
statické prezentace s Vámi na konferenci Zdeněk Pohlreich
povede diskusi o stavu současné gastronomie nazvanou „Jak to
vidím já“.

.
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AHR ČR
MANOLIS PSARROS
Managing Director, TOPOSOPHY
Inovátor a stratég zaměřený na destinační
marketing se ve své prezentaci zamyslí nad
tím, jaké změny se kolem nás v posledních
letech udály a jaké nové přístupy je třeba v
souvislosti s těmito změnami zvolit.

ONDŘEJ ZUKAL
EF1
Digitální inovace vládne světem a má
neopomenutelný vliv na chování zákazníků.
„Svět se nemění, svět se už změnil“. Název
prezentace hovoří za vše. Zamysleme se
společně nad fungováním travel segmentu
a příležitostmi, které poskytuje.
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Konference
AHR ČR
Je libo party? 24.11.2016 KAKADU
BAR Grandhotel Ambassador
Nekonvenčním zahájením celé konference je letos GTG PARTY ve
slavném KAKADU BARU Grandhotelu Ambassador. Nechte na sebe
dýchnout úžasnou atmosféru historických prostor a přijďte se
pobavit s kolegy!
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Vytáhněte róby a smokingy! 25.11.2016
GALAVEČER v Grandhotelu PUPP
Vyvrcholením naší konference je ceremoniál předávání Výročních
cen AHR ČR s galavečeří. Užijte si s námi nezapomenutelnou
atmosféru slavnostního večera plného napětí a překvapení!
PSSSSST!!!
Po skončení galavečera se sejdeme v Becher´s Baru Grandhotelu
PUPP. Ale nikomu to neříkejte!

TĚŠÍME SE NA VÁS! :)
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