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HORECA konferencia najmä o aktuálnych trendoch a efektivite
Slovenskí hotelieri, majitelia reštaura ných, kaviarenských aj barových zariadení sa 16.
a 17. apríla 2013 v priestoroch hotela HOLIDAY INN Žilina opä stretnú na najvä šom
HoReCa podujatí svojho druhu na Slovensku. Na konferencii zástupcov gastronomickej
brandže sa bude okrem iného hovori napríklad aj o sociálnych sie ach.
Tla ová správa
Žilina 10.apríla 2013

Na HORECA konferencii, ktorá sa v Žiline uskuto ní spolo ne s Jarným stretnutím hotelierov
2013, sa pod záštitou Zväzu hotelov a reštaurácií SR dvakrát ro ne zú ast ujú mienkotvorné
hotely, reštaurácie, bary a kaviarne, ale aj dodávate ské firmy a ve koobchody, odborné
združenia i organizácie cestovného ruchu. Okrem prestavenia svojich aktivít v rámci
prezenta ných stánkov môžu expertízu v rámci svojej oblasti podnikania poskytnú aj
ostatným ú astníkom a prispie do odborného programu stretnutia. Partner podujatia
ve koobchod METRO sa tak napríklad spolu s alšími subjektmi tento rok zapojil do bloku
venovanému zvyšovaniu efektívnosti prevádzky: „Majite om hotelov i reštaurácií poradíme,
ako môžu bez poklesu kvality o najviac zefektívni chod svojho podniku.“, hovorí Karol
Preiner, HoReCa Segment Manager METRO.
alšími témami aktuálneho stretnutia budú napríklad finan né stimuly a oživovanie
cestovného ruchu na Slovensku, branding v oblasti gastronomického podnikania a aktuálne
trendy. Ú astníci sa tak dozvedia aj to, ako propagova hotel i reštauráciu na webe a
sociálnych sie ach, alebo aký prínos má pre podnikate ov v hotelierstve a pohostinstve boom
avových portálov.
Popri konferencii aká na stovky ú astníkov z celého Slovenska aj bohatý sprievodný
program spojený s prezentáciou ponuky jednotlivých zariadení a lákavý „cooking corner“,
v ktorom sa šéfkuchár METRO Vojto Artz tentoraz zameria na grilované mäso.
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METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 700 ve koobchodnými centrami typu
cash&carry. Zamestnáva viac ako 120 tisíc udí a v roku 2012 dosiahlo tržby vo výške 32 miliárd eur.
METRO Cash & Carry je predajnou divíziou METRO GROUP, jednej z najvä ších medzinárodných
maloobchodných a ve kooobchodných spolo ností. V roku 2012 dosiahla skupina tržby približne vo výške
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67 miliárd eur. Celkovo má spolo nos viac ako 280 tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne 2 200
predajných centier v 32 krajinách sveta. Výkonnos celej skupiny je založená na sile jej jednotlivých
obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro Cash & Carry –
medzinárodný líder v oblasti ve koobchodných predajní typu cash&carry (samoobsluhy), Real
hypermarkety, Media Markt a Saturn – európska jednotka na trhu v oblasti maloobchodov so spotrebnou
elektronikou a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií nájdete na: www.metrogroup.de.
V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 ve koobchodných centier pre podnikate ov s
predajnou plochou každého 7 500 m² a dve prevádzky formátu Drive-In v Tren íne a Poprade. Široká
ponuka tovaru, prevádzková výkonnos , vyspelá logistika a priame nákupy vo ve kých objemoch umož ujú
spolo nosti METRO predáva tovar za najvýhodnejšie ve koobchodné ceny. METRO sa na Slovensku
orientuje predovšetkým na tri skupiny zákazníkov – profesionálov a to na oblas HoReCa, maloobchod
a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na
mieru. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.
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