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 Návody a inspirace
Máme pro váš hotel plán
a necháme vás nahlédnout 
do několika úspěšných realizací.

například: jak nám 6 příspěvků
během 14 dnů 

přineslo 7000 sledujících...

ukázka
12 ze 300 
best practices 
co už v jiném hotelu přineslo nejlepší
výsledky



 

Nám, kteří cítíme odpovědnost za naše hotely, penziony, restaurace,

kavárny a kongresová centra, nezbylo nic jiného, než kreativně hledat

způsoby, jak se vrátit do hry. Zjistili jsme, že dvě třetiny podniku se musí

změnit. 

Sestavili jsme program nové generace, který na míru
upravíme každému hotelu. 

Program, který pomůže změnit, rozjet a udržet hotel,
penzion i restauraci se ziskem. 

Získat ho můžete zde:  Masterplan pro hoteliéry 

Několik opatření z MASTERPLANU (např. Jak získat zpět svůj podíl 

na přímých, neprovizních rezervacích) vám prozradíme. 

Pro přehlednost jsme je označili:             Jdeme na to.  
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Reset a restart 

https://www.hotelmax.cz/masterplan-pro-hoteliery.html


 S MASTERPLANEM 

 mají hotely lepší výsledky rychleji

Správným, pravidelným

a důsledným finančním řízením

zvyšujeme efektivitu  a ziskovost

všech činností    v hotelu.

Zvýšili jsme efektivitu obchodu 

a provozu. Snížili náklady.

Soustředíme se jen na to podstatné 

a generujeme větší zisky.

Rovnováhou mezi investorem,

zaměstnanci a zákazníky, jsme  

docílili žádoucí stabilitu. 
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z této části  MASTERPLANU 
pro vás máme ukázku 

několika návodů, 
které zvýší objem 
přímých rezervací 
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  MASTERPLAN
obsahuje stovky návodů, 

krok za krokem 

https://www.hotelmax.cz/masterplan-pro-hoteliery.html
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  MASTERPLAN
k dispozici kdykoliv chcete

z počítače
z tabletu
z mobilu 

Je to snadné 
 - vše máte po ruce a vybíráte si jen to,

co zrovna potřebujete
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on-line z cloudu
v aplikaci

bez omezení
 

bez termínů
 

bez vysílání
 

https://www.hotelmax.cz/masterplan-pro-hoteliery.html
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Jak s ukázkou pracovat?
Nejdříve se podívejte, co vás nejvíc zajímá.

Co je výsledkem? Co je nejdůležitější pro

váš hotel, penzion či restauraci?

Pak se zamyslete nad tím, jak to můžete

využít. Jak to uděláte, abyste měli lepší

výsledky. 

Ujasněte si proč. Proč to děláte, proč hosté

dávají přednost vašemu hotelu před

konkurencí. Nejlepší je ujasnit si proč už na

začátku, ale víme, že to většinou nejde,

protože k tomu musíme dojít.
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V okamžiku, kdy budete znát 
CO, JAK a PROČ se podívejte, jak
vám to pomůže vyřešit MASTERPLAN. 

CO

PROČ

JAK

PROČ

https://www.hotelmax.cz/masterplan-pro-hoteliery.html


funkční strategie a taktiky

Obsah, který

budete zveřejňovat,

musí rezonovat s

vašimi vybranými

cílovými skupinami.

Personifikujte.

Pracujte s profily.

hypercílení

Využijte mobilních

aplikací a QR kódů,

které umožní

bezkontaktní

check-in,

objednávky, check-

out.

mobilní
personalizace

Jen ta nejrychlejší

rezervace vyhrává.

Umožněte hladký 

a rychlý průběh

výběru, rezervace, 

platby a potvrzení. 

rychlost

Návštěvníky webu

vašeho hotelu

musíte ujistit, že

jste bezpečným 

a hygienicky

způsobilým

podnikem. 

ujištění

Aktuální zprávy

a informace  

o situaci v regionu

můžete doplnit

aktuálními

nabídkami 

a výzvami.

aktuálnost
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zde uvádíme 5 z nich, ostatní najdete v MASTERPLANU

https://www.hotelmax.cz/masterplan-pro-hoteliery.html


Výzvy k akci, které se hodí 
k designu vašeho webu

Okno, které při otevření webu upozorní 

na nejaktuálnější informace a nasměruje

návštěvníka, zvýší šanci na rezervaci o 22%. 

Pop-up
okna

Nabídka s výzvou k akci a atraktivní

upoutávka na velké fotografii zvýší účinnost  

až o 35%.

In-linery

Upřesnění nabídky a další informace

zobrazené při najetí kurzorem zvyšují

úspěšnost o 20%

Rozšířené
poznámky

07

JEŠTĚ 
LEPŠÍ

hotelmax.cz

51 konkrétních postupů na vylepšení vašeho webu zde.

https://www.hotelmax.cz/store/p4/ziskovy-web-hotelu-a-restaurace.html


Ujištění návštěvníků vašeho webu

Ujistíme o dostatku desinfenčních

prostředků a pomůcek.

Desinfekční prostředky

K dipozici všude v hotelu Dokonalá čistota, jak ji máte rádi

Informujeme o možnosti volby úklidu

pokoje (výhradně v nepřítomnosti

hosta). 

Pečlivý úklid pokoje

Přísná hygiena je samořejmost

Seznámíme hosty s dodržováním

nejvyšších hygienických standardů.  

Čistá koupelna

hotelmax.cz08



 V  MASTERPLANU získáte například následující 4 podrobné
návody, které řeší obchod. Ostatní, které vám pomohou s vedením
lidí, provozem, marketingem, financemi a investicemi, získáte zde. 
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https://www.hotelmax.cz/e-shop.html


Nejméně třetina hostů je velmi citlivá ke hrozbám nákazy a ověřili jsme si,

že při rozhodování upřednostňují menší provozy. Takoví hosté dodržují

odstup a také jej vyžadují. Je na nás, abychom akceptovali požadavky a

zároveň co nejméně omezili kvalitu a rozsah služeb. 

Proto hotely komunikují na webu i v sociálních sítích různá přijatá

preventivní opatření i odbornou způsobilost personálu.

 51 konkrétních postupů na vylepšení vašeho webu nejdete 
 zde.  Jak generovat zisk pomocí sociálních sítí vašeho hotelu 
a restaurace zíkáte zde. 
 

Zvýšenou bezpečnost pro hosta představuje i přátelský přístup k možnému

stornování rezervace a garance vrácení peněz.
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Bezpečnost
především
pro třetinu hostů je to "game changer" (rozhodující faktor) 

stornobezpoplatkuANGELO BREWING
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Máme zkušenost, že tam, kde bufety nahradily snídaně á la carte, se snížil

Food Cost a zlepšilo se hodnocení hostů. Někteří hosté se nemusí cítit 

u bufetového stolu dobře. Hosté, kteří nedbají hygienických standardů,

mohou být sice personálem vybízeni k dodržování, ale nepůsobí to dobře 

na personál ani na ostatní hosty. 

Vyrušování a hlídání neukázněných hostů některé hotely vyřešily zařazením

snídaňového menu. Ke komunikaci na webu i v sociálních sítích využijte

citace z recenzí, kde jednotliví hosté chválí vaše snídaně. 

Jak generovat zisk pomocí sociálních sítí vašeho hotelu 
a restaurace zíkáte zde.
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Snídaně á la carte
ukázalo se, že hosté ji dávají přednost před buffety

Skvělá snídaně, na kterou se 

ve vašem hotelu pokaždé těšíme. 

Takové toasty s vejcem 

neumí nikde.

Petr & Iveta

hotelmax.cz
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Kromě snížení Food Costu a zvýšení hodnocení hostů mají snídaně na

podnosech ještě jednu přednost. Výrazně zjednodušují servis a umožňují

přípravu, tím pádem i zrychlení podávání snídaní. 

Nevyýhodou je jistá investice. V jednom hotelu v zahraničí ale začali

prodávat dřevěné podnosy hostům, kteří si je odvážejí jako suvenýry.

 Určitě se shodneme na tom, že snídaně na podnose je mnohem víc

Instagrammable, než buffet.  

 hotelmax.cz12

Snídaně kamkoliv
ukázalo se, že hosté mají rádi "všechno pohromadě a sami"

Kdykoliv si vzít snídani třeba na

zahradu, 

na terasu, nebo dokonce k bazénu 

je ještě lepší, než snídaně do

postele.

Nicole
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 S MASTERPLANEM 

 máte lepší výsledky rychleji
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Důvěru hostů podpoříte možností

absolvovat sérologický test.

Důvěra zavazuje

Různé státy přistupují ke zprávám 

o šíření viru různě. Proto se budeme

setkávat s požadavky na provedení

testu. 

Cestovní omezení se mění

Stejně tak můžeme být požádáni 

o infomace o zajištění testu cestovní

kanceláří.

Požadavek cestovní kanceláře

Umožněte hostům absolvovat test
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Možnost stornovat bez poplatku.

V dnešní době každý cestující neustále hodnotí možnost na poslední chvíli

změnit své cestovní plány. 

Pro hotel je proto rozumné, když se na nějaké období vzdá u přímých

rezervací stornopoplatků a toto komunikuje na webu i v sociálních sítích. 

Hledáme způsoby, jak uvolnit podmínky pro přímo rezervující hosty. 

Od provizních partnerů bychom naopak měli žádat sdílení rizika.  

hotelmax.cz

Zvýrazněné flexibilní
storno podmínky 
kdo se přizpůsobí, přežije
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Vždy je čas 

změnit názor. 



Správné cílení příspěvků a správný výběr influencera 

se vztahem k cílové komunitě dokázal v našem případě 

zdvojnásobit počet sledujících. "Instagram není jen o počtu 

sleujících, ale jakmile se počet zdvojnásobil, začaly chodit poptávky 

na přímé rezervace, takže jsme propojili web s messengerem, abychom

mohli prodávat pobyty bez provize", dodává vedoucí recepce.  

Hledáme pro každý hotel způsoby, jak snížit náklady a tak recepční

prodávají pobyty a vkládají rezervace přímo do PMS. Při komunikaci s hosty

mají prostor pro doplňkový prodej transferů, výletů a dalších služeb a z

toho dostávají provizi.  

Detailní popisy, šablony, checklisty pro práci v sociálních sítích
získáte zde. 

hotelmax.cz

Přesné cílení v sítích 
je generátor přímých rezervací
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Konkrétní

kroky 

s konkrétními

výsledky

6.198 13.900

6 příspěvků
během 14 dnů
přineslo 7000

sledujících

https://www.hotelmax.cz/store/p16/ziskove-socialni-site-hotelu-a-restaurace.html


transfery z letiště nebo nádraží

silnější wi-fi zdarma

pozdější check-out

upgrade

vstup do wellness zdarma

parkování zdarma 

Exkluzivní výhody, které nabídnete jen těm, kteří rezervují napřímo 

na vašem hotelovém webu, zvýší úspěšnost prodeje nejméně o 15%. 

Informace o výhodách pomáhají udržet zájem zákazníka. 
A to chcete. Více o strategiích přímých rezervací zde.

Propagujte výhody
přímé rezervace 
přímá rezervace znamená lepší vztah z hostem a více peněz pro vás 
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Víte o tom? 

 Přímou rezervací ušetříte.

Získáte transfer zdarma.

Můžete kdykoliv stornovat. 

hotelmax.cz
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Na vedlejší grafice
vidíte jasně, jak vysoká je cena, kterou

platíte za transakci zprostředkování

rezervace. Když budete prodávat

celou kapacitu jen prostřednictvím on-

line prodejce, spolkne téměř polovinu

vašich tržeb. 

Protože polovina
tržeb

vám nestačí!

Proč přímé rezervace?
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Chcete si zajistit strategii 
Nahradit  provizní rezervace přímými 

s naší maximální asistencí? Více zde. 

https://www.hotelmax.cz/store/p40/maximal.html
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Počítejte dobře a nezapomeňte 

na sčítání slev a provizí u OTA's.

tím, že nejlepší nabídka a nejnižší
cena jsou na vašem webu

Pečujte o produkt, pečujte o hosty 

a pracujte se zpětnou vazbou,

odpovídejte poděkováním za každou

recenzi.

tím, že vaše on-line reputace roste

Vaše komunikace na webu 

i v sociálních sítích získává pozornost 

a tu měníte v rezervace.

atraktivním obsahem

Jak získat více
přímých rezervací?
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Chcete, abychom vám pomohli získat

nezávislost? Více najdete zde. 

pracujte nezávisle

https://www.hotelmax.cz/store/p40/maximal.html


Pokud máte skvělé recenze, je nejvhodnější čas je zveřejnit 

na svém webu. Musí být pochopitelně pravdivé, s uvedním zdroje, 

ale pozor - bez odkazu na cizí weby, protože nepotřebujeme odvádět

návštěvníka webu nikam jinam, na žádný jiný server ani hodnotící systém.

Skutečnost, že návštěvníci webu uvidí co, jak a proč hodnotili vaši hosté

pozitivně, zvyšuje šanci získat rezervaci až u 85% rezervujících. 

51 konkrétních postupů pro vylepšení vašeho webu najdete zde. 

Chcete zlepšit zážitky hostů a tím i vaše hodnocení?

Pak se nechte inspirovat hotely, které toho dosáhly. 

Pochlubte se pozitivními
recenzemi 
ukažte ostatním, co vaši hosté mají rádi na vašem hotelu 
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svých návštěvníků na webu zprávami 

a formáty, které vyniknou. Využijte

sociálních sítí. Více zde.

Získejte pozornost

a kromě ceny dbejte na to, abyste

jasně informovali o přínosech a

hodnotě služby. 

Ukažte hodnotu

I ta nejlepší nabídka neosloví, pokud

neobsahuje výzvu k akci. Přidejte

tlačítko "ukázat cenu" nebo

"rezervovat".

Výzva k akci

Vytvořte exkluzivní nabídky
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Využijte toho, že je stále velké množství zákazníků, kteří z mnoha důvodů

ještě neměli dovolenou, nebo ji neprožili tak, jak jsou zvyklí. Nebo se jim

prostě jen stýská po dovolené. To jsou vaši potenciální hosté. 

Nabídkou balíčku, kterou zdůrazníte příjemně prožitý čas a balíčkem, který

udělá z obyčejných dnů výjimečné, máte šanci oslovit o 30% zákazníků víc.

Více o tvorbě produktu a ceny zde.  

 

Propagujte balíčky,
abyste využili syndrom
"po dovolené"
nabízejte speciály a využívejte sezónních svátků
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Postavte lákavý balíček, kterým

zahájíte nadcházející sezónu a získáte

pozornost. 

Vytvořte sezónní nabídku 

Vyzvěte k okamžité akci, protože

posledních volných pokojů je jen

několik.

Poukažte na omezené množství

Ve fázi rezervace ukažte, jakou úsporu

nebo jaké zvýhodnění nabídka přináší.

Ujistěte zákazníka, že nakoupil dobře.

Více o práci s cenou zde.

Zvýhodněte cenu

Oslavte novou sezónu 

hotelmax.cz23
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Baner, který se otevře v okamžiku, kdy zákazník opouští váš web bez

vytvoření rezervace, může na poslední chvíli změnit jeho názor. 

Zdůrazněním exkluzivity nabídky máte šanci oslovit až 60% opouštějících.

Více o vylepšení hotelového webu zde.  

 

Než návštěvník opustí
váš web, ještě to jednou
zkuste
zařaďte do svého arsenálu účinnou zbraň EXIT INTENT

hotelmax.cz24
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Zkuste to. Spusťte vysílání do vlastního

TV okruhu, promítejte horrory,

udělejte popcorn. Více o očekávání

hostů zde.

Neslavíte Halloween? 

Možná díky svátkům, které jste dříve

nepovažovali za významné, najdete

příležitosti, jak oslovit nové zákazníky.

Podívejte se do kalendářů okolních

zemí

Oslovte některého z dodavatelů

potravin či nápojů se žádostí 

o podporu, navrhněte společně nové

menu, pokrm, koktejl, pozvěte

zákazníky z nového segmentu. 

Vytvořte svátek nebo tradici

Vyzkoušejte nové svátky 
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REZERVUJ
NOC

PLNOU 
HORRORŮ
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Vánoce v maloobchodě začínají v říjnu

a od té doby už můžete prodávat

adventní nabídky, třeba s nedělní nocí

navíc. 

Adventní víkendy

Vydejte edici voucherů, kterými mohou

vaši zákazníci obdarovat své blízké 

a odložte dobu aktivace (zaplacení) 

na později. S dárkem na zkoušku (za

email) máme jen ty nejlepší zkušenosti.

Sáhnou po něm i ti méně štědří dárci.

Konverze je překvapivě 5o%. Jaké

nástroje k výrobě voucherů použít, 

a o další aplikacích, se dozvíte zde. 

Vánoční dárky

Využijte kouzlo Vánoc 
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Dávejte dárky 
"na zkoušku"

hotelmax.cz
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Podle čeho přesněji cílit?

Google, Instagram,

Facebook, Tripadvisor,

vlastní web, mikrostránka,

stránky partnera, místní

atraktivity, kulturní

památky nebo eventu. 

podle zdroje byznysu

Cílíte na leisure, business,

jednonoční pobyty atd. Více 

o marketingovém plánu zde.

podle typu a délky pobytu

Umístění uživatele,

země, město nebo část

města, hraje v cílení

významnou roli.

podle místa

Rozlišujte nového

zákazníka, opakovaného

hosta, člena vašeho

věrnostního programu.

podle loajality

Některé reklamy cílíte na

zákazníky, kteří již váš

web navštívili.

podle remarketingu

Nejen podle sezón, ale

také dnů v týdnu či podle

konkrétního časového

období.

podle časování
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Odměňujte návštěvníky vašeho webu, ze kterých se stanou hosté, za

jejich včasné rezervace. Předkládejte jim výhodnější nabídky, a to i když

riskujete možnost storna, protože jste zmírnili podmínky. Máte tolik

způsobů, jak získat srdce zákazníka. Třeba tím, že včasná rezervace

umožňuje upgrade do vyšší kategorie.

Návody krok za krokem a 35 tipů, jak předvídat a zpeněžit očekávání

hostů, máte k dispozici zde.

 

hotelmax.cz

Ranní ptáče dál doskáče
včasná přímá rezervace si zaslouží odměnu

28
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Mnoho zákazníků nechce rezervovat

dlouho dopředu, rezervují na poslední

chvíli a my musíme zachytit impulzivní

zákazníky. 

Spekulujte na nejistotu

Zaujměte strategii přesného zacílení,

aby se nabídka na poslední chvíli

zobrazila skutečně jen těm

zákazníkům, kteří hledají ubytování

dnes. Metoda "míříme na všechny"

nenese výsledky, které chceme.

   

Miřte jako ostřelovač 

Zachyťte rezervace na poslední
chvíli

29

neodolatelná
nabídka, která
přijde v pravý

okamžik 

hotelmax.cz

Když nemáte poptávku na celou vaši

kapacitu, potřebujete zavést aktivní

prodej. V tom vám rádi pomůžeme

zde. 

Aktivně prodávejte v pravý čas 

https://www.hotelmax.cz/store/p27/zavedeni-aktivniho-prodeje-v-hotelu.html


Využívejte aplikací a pomozte hostům s rozhodnutím prodloužit svůj pobyt 
u vás o jednu nebo dokonce i dvě noci. Nabídněte jim výhodnější cenu 

a třeba parkování zdarma. 

Tento způsob se nám osvědčil u městských hotelů, kde zvýšil počet
prodloužených pobytů o 25%. 

Dalších 35 tipů, jak převídat a zpenežit očekávání hostů
najdete zde. 

Dodejte hostům odvahu
objednat si ještě noc
navíc

hotelmax.cz30
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Téměř třetina rezervací pro rodiny se nerealizuje proto, že hotel nemá 

v nabídce rodinný pokoj.  

Pro rodiče je nekomfortní  nechat spát děti na přistýlkách a zmenšit si tak
prostor v pokoji, stejně tak jako platit za další pokoj pro děti. 

Zamyslete se nad možnostmi, jak získat rodinné rezervace.   

Nezapomeňte, že dalších 35 tipů, jak převídat a zpenežit očekávání hostů
najdete zde.

Nabídněte rodinné
balíčky Chtěli jsme

děti vedle. 

hotelmax.cz31
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Některé hotely mají až 80% přístupů 

na web z mobilního telefonu. Znamená
to, že vaše stránky musí být přehledné 

a rychlé. A pochopitelně responzivní,
velmi přátelsky se přizpůsobující  
 displeji každého mobilu.

Jsou rychlé

Na každé stránce musí být možnost
udělat rezervaci, nebo se dozvědět více
o nabídce, například u restaurací vidět
menu a ceny.

Jsou přehledné 

Mobilní rezervace vedou
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Kupte nyní, cestujte později. Mnoho cestujících plánuje dovolenou dopředu,

ale pak mění plány s ohledem na časové možnosti rodiny. 

Koupit dceři výlet na hory první týden v únoru a koupit dceři poukaz 
na týden kdykoliv, je prostě rozdíl. Vysílejte do světa zprávu, že u vás se nic
neriskuje.  

Řešíme to v hotelmax.cz s hoteliéry z různých míst a v některých případech
se navýšily tržby okamžitě. 

 

Vouchery a poukazy
nový rozměr v pořizování rezervací, generujete tržby rychleji

hotelmax.cz33



Je mnoho způsobů, jak naložit s nadbytečnou kapacitou městského hotelu.

V jednom kongresovém hotelu majitel upravil dvě patra na studentské
bydlení a okamžitě je obsadil. 

Zamyslete se nad celým konceptem vašeho hotelu. 

A když si nebudete vědět rady, pomůžeme vám se změnami, které zlepší
výsledky vašeho hotelu rychleji. Více zde.  

Nabídněte
dlouhodobé pobyty První

společné

bydlení. 

hotelmax.cz34
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50% návštěvníků restaurací mimo své bydliště používá google mapu, aby
našli tu nejbližší. 

Google je podle nás v hotelmax.cz pro restauratéry nejsilnější marketingový
nástroj. Umět pracovat s googlem je kompetence manažera.  

Stále ještě potkáváme hoteliéry, kteří s googlem nepracují a nespravují svůj
profil, nemají na něm fotografie. Někteří ani nezjistili, že tam o nich
zákazníci cosi napsali a neodpovídají na recenze.

Podívejte se na svůj profil a když budete mít chuť se vzdělávat, můžete  se
do toho pustit zdarma na https://learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz

Postavte si bezkonkurenční marketingovou strategii s námi.  

"Nagooglujte" svůj
digitální profil 
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85% hoteliérů, kteří zavedli Masterplan do svého hotelu, začali používat
aplikaci, ve které jsme jej vytvořili, i k vlastní práci. 

Jednoduše proto, že si vyzkoušeli, jaké to je mít všechny procesy pod
kontrolou. Že je snadné mít 24 hodin denně přehled o tom, v jaké fázi jsou
jednotlivé úkoly. Kdo, co a kdy dokončil a kdo naopak zdržuje ostatní. 

Ocenili i to, že vše, co podřízení potřebují, včetně návodů, když si nevědí
rady, mají k dispozici přímo v aplikaci. Nikdo nic nehledá. 

Výrazné urychlení a intuitivní práce v aplikaci usnadní i její mobilní verze.

Využijte aplikaci 
k vedení lidí 

hotelmax.cz36



100%

bezprostředně poté, co aplikovaly
MASTERPLAN PRO HOTELIÉRY 

hotelů zaznamenalo výrazné zlepšení



Kdo jsme?
A proč si
dovolujeme
vám radit?

Tento obor jsme si zamilovali a cítíme závazek předat lidem v něm to, co jsme
se naučili.

Sami spolupracujeme s mnoha odborníky, kteří jsou součástí MASTERPLANU.

 Celý MASTERPLAN si prohlédněte zde.

 

Máme společně 50 let zkušeností, z toho 30 let v top managementu
největších hotelových korporací jako jsou Hilton, Marriott, Mandarin
Oriental, Golden Tulip, Orea Hotels a také nezávislých hotelů 

v regionech. 

hotelmax.cz

STAHUJTE  NA:
 

hotelmax.cz/masterplan
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Co o nás říkají naši klienti?

majitel

Najali jsme si Hotelmax na pomoc s rozjezdem nového samoobslužného hotelu v

Olomouci Nezvalova archa.

Pan Pavelka, který analyzoval chod a pak několik měsíců vedl náš tým, byl
vysoce profesionální. 
Jeho rady, návody a podněty vedly k téměř okamžité pozitivní reakci trhu.

Preventivně zůstáváme v jeho péči. Cca jednou za 1/2 roku občerstvíme obvyklé
provozní chody. Služby Hotemaxu můžeme vřele doporučit. zdroj: Google,Inc

Marek Novotný 

Smart Hotel Nezvalova Archa 

majitelé

Koupili jsme hotel jako naprostí laici a až když to vázlo, hledali pomoc odborníků.

Petra a Milan nás překvapili především lidským přístupem. Nebudou vám kázat nějaké
suché teorie, naladí se na vaše specifické potřeby a zhodnotí možnosti konkrétního
podniku. Pomohli nám s konceptem hotelu, jsme nadšení z řešení, které mám naprosto
"sedlo" a věříme, že i našim hostům. Postupně vše realizujeme krok za krokem.

Odborné věci vysvětlují jasně a prakticky. Návody, ke všemu, co kolem provozu hotelu
potřebujete vědět, nám velice pomáhají – a můžete si je stáhnout u nich na webu.

Jsme vděční, že se naše cesty setkaly a přejeme spoustu dalších zajímavých projektů a
spoluprací.
Eva a Karel Nejedlí
Digital detox hotel CHYTROV zdroj: Google,Inc

Eva a Karel Nejedlý
Digital Detox Hotel CHYTROV



Vaše manažery 

a kolegy vám propojíme 

s těmi prokazatelně

nejlepšími mentory z celého

světa.

Mentoring

Co pro vás
můžeme
udělat?

Když si nevíte rady co s hotelem,

restaurací nebo dalším provozem,

pomůžeme vám vybrat ten

nejvýhodnější koncept, postavíme

business modely, dodáme know-

how, spočítáme návratnost 

a připravíme strategický plán,

akční plány a rozpočty. Více zde.

Restart a změna strategie

Výsledky, které vám

naplánujeme, vám také

pomůžeme realizovat.

To je jeden z důvodů, 

proč jsou naše odvážné 

plány reálné. Naši maximální

asistenci získáte zde.

Lepší výsledky rychleji
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Získáte přehledné návody 
s konkrétními metodami 

z hotelů i restaurací, které
pomáhají kreativně řešit

problémy,  být přizpůsobiví 
a produktivní  i v nepříznivé

době.

hotelmax.cz

Inspirovaly vás příklady toho, co děláme? 
Máme pro vás mnohem víc. 

 Podrobný plán lze navíc
přizpůsobit na míru

konkrétním požadavkům. 
Strategie, postupy, 

 inovace a technologie jsou
pak mnohem účinnější.
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Celý 
MASTERPLAN

zde

Zaregistrujte se hned. Ať vám nic neuteče.
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