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Książka jest poświęcona zastosowaniu po-
pularnych, łatwo dostępnych w naturze roślin 
do przygotowania wyrafinowanych, smacz-
nych potraw. To prawda, że opisano w  niej 
niezwykłe dania, które powstały ze zwykłych 
roślin. Książka składa się z  opowieści o  rośli-
nach, ich walorach odżywczych, działaniu na 
nasz organizm i smakach, które warto wyko-
rzystać w kuchni.

Dowiemy się z  niej, w  jakich porach roku 
zbierać rośliny oraz w jaki sposób zachowywać 
ich walory na dłużej. Co robić, aby je mieć 
w  kuchni niezależnie od sezonu zbiorów, 
czyli jak je suszyć, kwasić, kisić, smażyć i  jak 
nastawiać z nich nalewki.

W głównej części książki są zawarte portrety 
roślin w  układzie alfabetycznym. O  każdej 
z  roślin możemy się dowiedzieć m.in., jakie 
jej części są jadalne, jakie substancje zawiera 
i jak działa na organizm człowieka oraz jak ją 
można wykorzystać w kuchni.

Każdej roślinie towarzyszy przepis z  jej 
zastosowaniem. W  przepisie znajdziemy: 

czas przygotowania, poziom trudności, ilość 
(np. w  wypadku nalewek) lub liczbę porcji, 
składniki, przejrzysty sposób wykonania oraz 
dodatkowe wskazówki.

Książka została napisana przez specjalistów 
i miłośników kulinarnych, którzy mają ogrom-
ne doświadczenie gastronomiczne i  wiedzę 
dotyczącą tzw. dzikiej kuchni. Dzięki bardzo 
osobistemu stosunkowi autorów do przeka-
zywanych informacji książka ma charakter 
opowieści, odbiega od standardowych tego 
typu propozycji dostępnych na rynku.

Na szczególną uwagę zasługuje 
wyposażenie ilustracyjne książki. Specjalnie 
przygotowane do niej zdjęcia przedstawiające 
poszczególne dania są niezwykle atrakcyjne 
i  zaaranżowane z  dużym wyczuciem 
estetycznym.

Książka do nabycia na recepcji podczas 
targów Gastro-Hotel w  Kołobrzegu - hala 
Milenium. 

Zdrowie w smaku

zaproszenie

KOŁOBRZEG  hala MILENIUM ul. Łopuskiego 38
8 – 10 marca 2017

środa 8 marca 2017  1000 – 1700

 
1000 –  uroczyste otwarcie targów – pokazy z VIP-ami
1000 – 1130 Marketing w gastronomii. Branding jak skutecznie reklamować restaurację i zwiększyć obroty. Narzędzia. 
 Szkolenie  Agnieszka Hajbura Michałowska
1030  –  pokaz kulinarny Największy wybór steków w Polsce z najlepszej długo dojrzewającej wołowiny
1130 – 1230 Optymalizacja kosztów energii i gazu w obiektach HoReCa. Szkolenie firmy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1230 –  pokaz kulinarny przedstawiciela Reprezentacji Polski Kucharzy Juniorów OSSKIC – Jakość, sezonowość, pomysł.
1230 – 1400 Jak przygotować swoją ofertę i strategię marketingową, aby uzyskać całoroczne obłożenie obiektu. 
 Szkolenie Sebastian Kwiatkowski
1400 – 1500 Produkt i jego jakość w kontekście biznesu. Szkolenie  Nocowanie.pl

czwartek 9 marca 2017  1000 – 1700 

1000 – 1130 Zarządzanie wizerunkiem firmy z uwzględnieniem social media, profilaktyka w zarządzaniu komentarzami o obiekcie. 
 Szkolenie  Sebastian Kwiatkowski
1000 – 1230  pokazy kulinarne Największy wybór steków w Polsce z najlepszej długo dojrzewającej wołowiny
1230 – 1430  pokazy na scenie Sukces gastronomiczny ze zdrowiem na talerzu
1130 – 1230 Optymalizacja kosztów energii i gazu w obiektach HoReCa. Szkolenie TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
1230 – 1400  Zarządzanie przez mierzenie, czy budżety są potrzebne i czy wszystko da się policzyć?  Szkolenie Anna Juras
1400 – 1530  Porzuć produkt sięgnij po usługi. Szkolenie Michał Skwarek
1530 – 1630  Nieuczciwe oferty - nie daj się naciągnąć! Szkolenie  Nocowanie.pl 
 
piątek 10 marca 2017  1000 – 1500 

830 – 1000 Super foods i trendy kulinarne 2017r.  Wykład  Agnieszka Hajbura Michałowska
1000 –  otwarcie targów
1000 – 1130  Przygotowanie i wyposażenie pokoju -  co jest nie/zbędne dla moich Gości. Szkolenie Anna Juras 
1100 – 1230 pokazy na scenie Sukces gastronomiczny ze zdrowiem na talerzu
1130 – 1300  Czego nie wiemy o konserwantach i barwnikach -czyli jak czytać etykietę aby być zdrowym. 
 Szkolenie Agnieszka Hajbura Michałowska

*Podane godziny są orientacyjnymi. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie targów. 
Sprawdź aktualny program na www.gastro-hotel.pl

ZAPRASZAMY NA TARGI:
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PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII
64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie)   •   tel. 67 255 98 20 ÷ 25   •   fax 67 255 98 22   •   e-mail: komat@komat.com.pl   •   www.komat.com.pl

Nowy wymiar gastronomii

od redakcji

Wydawca

Imprezy targowe – gastronomia 
i hotelarstwo,

GASTRO-HOTEL Małgorzata Kryszak
41-800 Zabrze

ul. Roosevelta 118

faks 32/376 08 65

tel. 32/376 08 60

601 46 58 34

e-mail: targi@gastro-hotel.pl;

m.kryszak@gastro-hotel.pl

www.gastro-hotel.pl

Redakcja:
Małgorzata Filipczak

Małgorzata Kryszak

Konsultacja marketingowa
Public Relations 

Karolina Kryszak

Szanowni Państwo,
w Wasze ręce oddaję 22 numer Magazynu Targowego, będący równocześnie 

zaproszeniem na kolejną, 26 edycję Targów Gastro-Hotel. 
Termin targów wybrany został specjalnie z  myślą o  Państwa potrzebach, po 

sezonie zimowym, a przed sezonem letnim, tak abyście mogli uzupełnić zapasy 
i wymienić wyposażenie. W tym roku wyjątkowe okazje- Producenci wietrzą ma-
gazyny – przyjdź i negocjuj ceny! oraz skorzystaj ze szkoleń dla pracowników, 
a  także zapoznaj się z nowościami branżowymi, których na naszych targach na 
pewno nie zabraknie.

Magazyn Targowy Gastro-Hotel, trzymany przez Państwa w  dłoniach to 
informator, który odpowie na nurtujące kwestie, ale i pomoże dokonać wyboru, 
co do najbardziej dla Państwa przydatnych szkoleń i  pokazów. Serdecznie 
zapraszamy między innymi na szkolenie w temacie Zarządzanie przez mierzenie, 
czy budżety są potrzebne i czy wszystko da się policzyć?  oraz na szkolenie 
Przygotowanie i wyposażenie pokoju -  co jest nie/zbędne dla moich Gości, 
które poprowadzi Anna Juras, wykładowca z  wieloletnim doświadczeniem 
w branży oraz na szkolenie Porzuć produkt sięgnij po usługi, które poprowadzi 
Michał Skwarek. Nie zabraknie także szkoleń dla gastronomów: Marketing 
w gastronomii. Branding jak skutecznie reklamować restaurację i zwiększyć 
obroty, Czego nie wiemy o  konserwantach i  barwnikach -czyli jak czytać 
etykietę aby być zdrowym oraz szkolenie Super foods i  trendy kulinarne 
2017r., na które zapraszamy wraz z Agnieszką Hajbura- Michałowską.

Podczas szkoleń dowiedzą się Państwo, jakie działania zastosować, aby również 
poza sezonem osiągać pożądaną frekwencję w  obiekcie oraz jak wypowie-

dzieć umowy zawarte na odległość. Zagadnienia z zakresu marketingu internetowego przedstawi podczas szkolenia specjalista 
w tej dziedzinie - Sebastian Kwiatkowski.

Wraz z firmą TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zapraszamy na szkolenie Optymalizacja kosztów energii i gazu w obiektach HoReCa.
Podczas targów nie zabraknie pokazów kulinarnych. W tym roku gościć będziemy na naszej scenie m.in.: przedstawiciela Polskiej 

Reprezentacji  Kucharzy Juniorów, oraz Zbigniewa Stempnia z pokazem Największy wybór steków w Polsce z najlepszej długo doj-
rzewającej wołowiny.

Część Magazynu poświęcona została targom, które w maju zeszłego roku zorganizowaliśmy po raz czwarty w   Parku Śląskim 
w Chorzowie. W imprezie Targi Turystyki Weekendowej - ATRAKCJE REGIONÓW, udział jako wystawca wziąć może każdy związany 
z branżą turystyczną, kto  ze swoją ofertą pragnie dotrzeć do Ślązaków, którzy nie bez przyczyny uważani są za  bardzo aktywnych 
turystycznie. Zainteresowanie targami co roku jest ogromne - w ciągu trzech dni imprezę zwiedza blisko 20 tysięcy gości. Dlatego już 
dziś pragnę zaprosić wszystkich Państwa, związanych z branżą turystyczną, do zaprezentowania swoich obiektów i zaproszenia do 
siebie mieszkańców Śląska podczas tegorocznej edycji targów Atrakcje Regionów 2 – 4 czerwca 2017r. Szczegółowa oferta znajduje 
się na www.atrakcje-regionow.pl.

Życzę miłej lektury
Małgorzata Kryszak

Dyrektor targów
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Serdecznie witam na łamach kolejnego wydania 

magazynu targowego Gastro Hotel. Jestem pewien, że 

bogata oferta wystawców i ciekawy program imprezy 

skłonią Państwa do przyjazdu do Kołobrzegu, do czego 

również ja serdecznie zachęcam. 

Kołobrzeg to największe i najpiękniejsze polskie 

uzdrowisko z ponad 200-letnia tradycją. Kusi 

szerokimi i piaszczystymi plażami, ożywczym 

klimatem i bogactwem naturalnych darów – borowiną 

oraz solanką. Przyciąga spragnionych wypoczynku 

i relaksu wśród szumiących fal, amatorów aktywnej 

turystyki, miłośników wędkarstwa, żeglarstwa 

i wycieczek rowerowych. Naszym niewątpliwym atutem 

są również doskonałe hotele i ośrodki wypoczynkowe 

z nowoczesną bazą SPA.

Kołobrzeg z pewnością zaskoczy Państwa mnogością 

zabytków, a także wyjątkową atmosferą, gdzie przeszłość 

i współczesność, w doskonałej harmonii tworzą niepo-

wtarzalny pejzaż. Warto więc przyjechać do Kołobrzegu, 

by zasmakować uroków tego miejsca.

Serdecznie zapraszam

Prezydent Miasta

Janusz Gromek

www.karolskiba.pl

fot. Karol Skibafot. Karol Skiba fot. Karol Skiba

Honorowy Patronat

 Szanowni Państwo,
Gastro – Hotel to jedne z najważniejszych targów  

regionalnych, które odbywają się w miastach słynących 

ze wzmożonego ruchu turystycznego. Dlatego ogrom-

nie się cieszę, że po raz kolejny gościmy tą prestiżową 

imprezę w Powiecie Kołobrzeskim. 

Jestem pewny, że jak co roku, bogata oferta  

wystawców oraz bardzo ciekawy program imprezy skłoni  

do odwiedzenia targów tych z Państwa, którzy chcą 

zmodernizować zakład gastronomiczny, podwyższyć 

jakość obsługi, zmienić wystrój lokalu czy zwiększyć  

wybór i jakość proponowanej oferty.

Życzę Wszystkim niezapomnianych wrażeń i wielu 

atrakcji, tak na Targach Gastro – Hotel, jak i w naszym 

urokliwym powiecie.

 Starosta Kołobrzeski

 Tomasz Tamborski
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Stek z rostbefu z kością z polędwicą – Steak T-BONE

Stek z antrykotu z kością żebrową – Steak TOMAHAWK

Stek z antrykotu bez kości – Steak RIB EYE

Stek z rostbefu bez kości – Steak TOP SIRLOIN

www. steki.eu

wydarzenia targowe

Firma KONKRET Monika Strzałka 
producent steków z  najlepszej długo 
dojrzewającej wołowiny, została założona 
w  2004 roku. Firma nasza powstała na 
bazie doświadczeń Firmy KONKRET 
Zbigniew Stempień, która to produkcję 
steków rozpoczęła w 1998 roku. Pierwszą 
wiedzę o  produkcji steków zdobyła na 
szkoleniu w  USA. Firma produkuje steki 
z  najlepszej polskiej długo dojrzewającej 
wołowiny jak i  również z  wołowiny 
pochodzącej z  USA i  Szkocji rasy Angus 
Black. W  asortymencie mamy także 
wysokiej jakości młodą jagnięcinę ze 
Szkocji. Do produkcji steków używamy 
mięsa o  bardzo wysokiej jakości. Czas 
dojrzewania mięsa to 4 tygodnie. Po 
wygrilowaniu lub usmażeniu steki nasze 
są miękkie, soczyste i  kruche. Produkt 
nasz prezentujemy wykonując szkolenia 
połączone z degustacją.

Nasze steki zdobyły wiele nagród. 
Ostatnią nagrodę: Certyfikat Doceń 
Polskie – Top Produkt Firma zdobyła 
w 2014r.

Nasze produkty sprzedajemy na rynek 
krajowy i zagraniczny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
www.steki.eu

JAKOŚĆ, SEZONOWOŚĆ I POMYSŁ 
Aż miło rozpocząć Nowy Rok. Pierwszy raz w historii 

Reprezentacja Polski Kucharzy Juniorów OSSKIC zdo-
była brąz i srebro podczas Olimpiady Kulinarnej w Er-
furcie. Potwierdza to, że praca z młodymi i odważnymi 
ludźmi daje wyniki. Podsumowując jakość. I  w  tym 
roku jakość będzie tematem przewodnim dla Kucha-
rzy. W  czasie, gdy z  roku na rok, Polacy coraz mniej 
pieniędzy wydają na usługi jedzenia poza domem, my 
tym bardziej musimy budować jakość i  zaufanie do 

branży. Karmić dobrymi, co nie zawsze znaczy 
drogimi produktami. Naszymi działaniami jeste-
śmy w  stanie zmieniać wiedzę społeczeństwa, 
uczyć już najmłodszych, co i jak jeść, jak wybie-
rać jakość, czego unikać. Tegoroczne targi będą 
przepełnione normalnością. Normalnością, czyli 
po prostu jakością, wiedzą i  pomysłami. Takie 
zresztą motto przyświeca naszemu stowarzysze-
niu. Edukować, uczyć i  karmić zdrowiem. Oczy-
wiście zwieńczeniem takich działań zwykle są 

konkursy kulinarne. Jednak ich ciągle rosnąca ilość nie 
koniecznie przekłada się na jakość pracy i  znajomość 
prawidłowych technik. Dlatego też podczas targów te 
elementy zdominują pokazy i wykłady. 

Zapraszamy do odwiedzenia tegorocznej edycji tar-
gów Gastro Hotel i dzielenia się wiedzą. 

Jarosław Uściński
Menadżer Reprezentacji Polski Kucharzy Juniorów

Właściciel Zbigniew Stempień

www.steki.eu
Największy wybór steków w Polsce 

z najlepszej długo dojrzewającej wołowiny.
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Od wielu lat szerokie grono społeczeństwa stawia na 
zdrowy styl życia i  co za tym podąża właściwy sposób 
odżywiania się. Coraz więcej profesjonalnych gastronomii stara się 
podążać za potrzebami „zdrowego Klienta”, który poszukuje dań smacz-
nych a przede wszystkim zdrowych. Coraz więcej lokali gastronomicznych 
posiada w swojej ofercie np. soki wyciskane ze świeżych warzyw, owoców 
oraz ziół i liści, a także przygotowywane we własnym zakresie oleje tłoczo-
ne na zimno, które są niezwykle zdrowe, ale przede wszystkim wzbogacą 
smak niemalże każdej potrawy. O tym, jak wiele witamin oraz składników 
odżywczych dostarczają nam świeże soki już było, także dzisiaj o  dobro-
dziejstwie olejów tłoczonych na zimno.

 Olej tłoczony na zimno może być użyty jako suplement diety, do go-
towania, do dressingów sałatkowych, do marynat, do pieczenia pyszności, 
a także do aromaterapii i wielu innych. Zalety olejów tłoczonych na zimno 
to m.in.: brak utraty cennych witamin, są „całkowicie naturalne”, dostar-
czają niezbędnych kwasów tłuszczowych, są dobrym źródłem witaminy 
E, przyczyniają się do zwiększonego wchłaniania przez organizm rozpusz-
czalnych w  tłuszczach witamin: A, D, E i  K, ułatwiają odczuwanie smaku 
i przełykanie pokarmu. Olej tłoczony na zimno zawiera do 90% więcej war-
tości odżywczych niż oleje wyciskane na gorąco, które są właściwie cał-
kowicie pozbawione jakichkolwiek wartościowych składników i  cennych 
zawartych w ziarnach kwasów tłuszczowych Omega 3, 6 i 9 oraz witamin.

 W  gastronomii wszelkiego rodzaju tłuszcze są wykorzystywane na 
bardzo szeroką skalę. Jak wykorzystać olej tłoczony na zimno? Każdy 
profesjonalny kucharz po skosztowaniu danego oleju doskonale będzie 
wiedział do jakiej potrawy go użyć, by dodatkowo wzbogacić smak 
dania. Najlepiej oczywiście oleje tłoczone na zimno spożywać w  postaci 
nieprzetworzonej – czyli na zimno. Oto kilka propozycji:

• olej arachidowy, który otrzymamy z orzeszków ziemnych – dzięki jego 

delikatnej orzechowej nucie i  słodkawym posmaku świetnie sprawdzi 
się jako dodatek do sałatek, surówek (zwłaszcza tych z kapusty), sosów 
i gotowanych jarzyn;

• olej migdałowy – łagodny, słodkawy smak sprawia, że doskonale spraw-
dzi się jako dodatek zarówno do słonych jak i słodkich dań oraz bardzo 
delikatnych sałatek;

• olej z  orzechów laskowych – jego subtelny aromat sprawia, że jest 
nie tylko rewelacyjnym dodatkiem do surówek czy sałatek, ale można 
go użyć również jako dodatek do ciast, lodów, ryżu czy deserów owo-
cowych;

• olej z  orzechów włoskich – jego specyficzny orzechowy smak oraz 
słodki aromat z  nutą karmelu sprawia, że może być używany w  kuchni 
włoskiej, francuskiej czy chińskiej, jako dodatek do dressingów, sosów 
i sałatek;

• olej z  pestek dyni o  intensywnym smaku rewelacyjne komponuje się 
z serami, ziemniakami, jako dodatek do zup czy sałatek oraz wszelkiego 
rodzaju sałatami zielonymi oraz pomidorami.
 Olej tłoczony na zimno jest już powszechnie dostępny, jednak należy 

też do olejów stosunkowo drogich, ponadto ich okres przydatności do 
spożycia jest dosyć krótki. Dlatego idealnym rozwiązaniem dla każdej 
gastronomii jest innowacyjny produkt marki Gorenje – prasa do tłoczenia 
oleju OP650W. Urządzenie jest w stanie przygotować wszystkie w/w oleje 
a także inne, m.in. z: orzechów włoskich, laskowych, ziemnych, piniowych, 
brazylijskich, nerkowca, migdałów, pistacji, pestek dyni, słonecznika, 
sezamu, maku, siemienia lnianego, wiórek kokosowych, czarnuszki, 
ostropestu itp. Niewielkie gabaryty prasy pozwalają na wkomponowanie 
jej w  wyposażenie każdej kuchni. Oleje tłoczone na zimno mogą być 
wówczas przygotowywane na bieżąco i  w  takich ilościach, w  jakich są 
potrzebne. Ze względu na niewielką cenę inwestycja zwraca się już 
po kilku miesiącach użytkowania, natomiast zadowolenie Klientów 
z niezwykłych dań przygotowywanych z dodatkiem olejów tłoczonych na 
zimno pozostanie na bardzo długo.

Doradca Kulinarny
Zbigniew Bańkowski

tel. 508 094 053
Infolinia: 22 243 96 46

www.prasadooleju.com

informacje

OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO W GASTRONOMII 
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Nocowanie.pl to polski serwis noclegowy numer jeden, który funkcjonuje 
już od 11 lat i przez cały czas jest systematycznie ulepszany, co doceniają 
właściciele obiektów noclegowych z kraju jak i z zagranicy. Portal dokłada 
wszelkich starań aby stali klienci oraz osoby, które zdecydują się dołączyć 
do tego grona, byli w pełni usatysfakcjonowani współpracą. 

Klienci serwisu Nocowanie.pl w ramach abonamentu otrzymują: 
profesjonalną sesję fotograficzną, własną stronę internetową, 
spersonalizowany baner reklamowy i wizytówki oraz tabliczki „Wolne 
pokoje”, „Pokoje gościnne” lub „Wolne domki”. W ofercie portalu znajduje się 
także szereg innowacyjnych i atrakcyjnych usług do których należą:
• dział „Wolne pokoje”, gdzie właściciele obiektów ogłaszają dostępne 

terminy noclegowe;
• dział „Szukam noclegu”, w którym turyści dodają ogłoszenia o poszuki-

wanych noclegach;
• pakiet powiadomień SMS o nowych zapytaniach mailowych od 

turystów;
• profesjonalne tłumaczenia ofert w dwóch językach (angielskim 

i niemieckim);
• bezpłatny system do zarządzania obiektem noclegowym  

ePensjonat.pl, dzięki któremu można m.in. korzystać z intuicyjnego 
kalendarza rezerwacji, budować własną bazę klientów oraz 
automatycznie publikować wolne terminy na Nocowanie.pl, dzięki 
czemu turyści szukający noclegów będą mogli od razu je zarezerwować.
Klienci portalu Nocowanie.pl biorą udział w programie „Sprawdzony 

obiekt”, stworzonym w celu potwierdzenia wiarygodności obiektów 
noclegowych. Program opiera się na czterech stopniach weryfikacji.  
Po ich uzyskaniu obiekt otrzymuje odznakę „Sprawdzony obiekt” i certyfikat, 
a od niedawna jest dodatkowo wyróżniony publikacją oferty w serwisie  
Onet.pl – najpopularniejszym portalu w Polsce.

Nowością serwisu Nocowanie.pl jest także dział z darmowymi 
ogłoszeniami. Jest to miejsce, w którym można zamieszczać i szukać 
ogłoszeń w kategoriach takich jak: HoReCa, Nieruchomości, Odsprzedam 
oraz Praca. W dziale tym użytkownicy serwisu mogą znaleźć zarówno 
produkty z branży hotelarsko-gastronomicznej, jak i m.in. oferty domów, 
działek czy obiektów noclegowych wystawionych na sprzedaż. Od kilku 
miesięcy serwis Nocowanie.pl należy do Grupy Wirtualna Polska. Dzięki 
temu może dotrzeć do większego grona użytkowników i  zaproponować 
usługi na jeszcze wyższym poziomie.

www.facebook.com/Nocowanie

informacje

Podczas Targów Gastro-Hotel, odwiedź przedstawicieli 
Nocowanie.pl i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów:

– wydłużenia czasu abonamentu o 15%, dla podpisujących 
lub przedłużających umowę,

– 15% gratis do zakupionych punktów pozycjonujących!

ZSE-H w  Kołobrzegu funkcjonuje 
od 1975r. Kształci na kierunkach: 
technik hotelarstwa, technik 
ekonomista, technik informatyk, 
technik organizacji reklamy, technik 
obsługi turystycznej, technik 
w  zawodzie kelner, technik żywienia 
i  usług gastronomicznych. Obecnie 
liczy ponad 900 uczniów. 

Jest współorganizatorem razem 
z  WSG Bydgoszcz Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej. W  2011r. otrzymała z  rąk 
MEN tytuł Lidera Edukacji Zawodowej.

W ramach szkoły działa Centrum 
Kształcenia Praktycznego, które 
kształci uczniów w  zakresie prak-
tycznej nauki zawodu, doskonali 
zawodowo nauczycieli przedmio-
tów hotelarskich i  gastronomicz-
nych oraz zawodową kadrę hotelar-
sko-gastronomiczną zatrudnione 
w zakładach regionu zachodniopo-
morskiego.

Szkoła realizuje z dużymi sukce-
sami projekty unijne, które są pod-
stawą wymian międzynarodowych 
oraz doposażeniem szkoły w  po-
moce dydaktyczne.

CKP posiada także atrakcyjną 
bazę noclegową (85 miejsc) na 
poziomie 3-gwiazdkowego hotelu. 
Do dyspozycji gości oferuje: po-
koje 1-osobowe, 2-osobowe oraz 
3-osobowe, wszystkie wyposażone 
w  łazienki, radio, TV SAT., telefon, 
lodówkę.

Placówka posiada także:  
3 sale konferencyjne (mieszczące 
od 15 do 60 os.) wyposażone 
w  profesjonalny sprzęt 
audiowizualny, restaurację, bilard, 
cukiernię, letnią kawiarnię.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH 
IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

www.meiko.pl

„W mojej kuchni  
koszty i jakość  
muszą się zgadzać!“

Tańsze zmywanie i czystsze  
naczynia – UPster K firmy MEIKO
Zmywarki serii UPster K to rozwiązanie zarówno dla 
początkujących, jak i profesjonalistów. 

Są to ekonomiczne zmywarki z transportem koszowym 
gwarantujące najwyższą jakość zmywania. 

Pracuj efektywnie i ergonomicznie,  maksymalnie 
wykorzystując pojemność koszy. To wszystko w wolnym 
od oparów pomieszczeniu! UPster K: Za lśniącą przyszłość.

Profesjonalna technologia zmywania
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szkolenia

Anna Juras związana jest z branżą hotelar-
ską i turystyczną od 14 lat. Od roku 2009 w spół-
ce Diament S.A. pełniła funkcję specjalisty ds. 
sprzedaży, a następnie objęła stanowisko dyrek-
tora Hotelu Diament **** we Wrocławiu. W roku 
2014 jako dyrektor Best Western Plus Q Hotelu 
**** we Wrocławiu, otwierała hotel i  zarządzała 
nim przez ponad 2 lata osiągając bardzo dobre 
wyniki finansowe i  marketingowe. Od sierpnia 
2016 roku jest dyrektorem Best Western Ho-
telu Mariacki *** oraz Browaru Mariacki, który 
w  I  kwartale 2017 roku będzie otwierać w  cen-
trum Katowic.

Od roku 2011 z  pasją prowadzi również wy-
kłady na Akademii Wychowania Fizycznego 
i  w  Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z   
przedmiotów związanych z zarządzaniem w ho-
telarstwie, budowaniem polityki cenowej, nowo-
czesnych metod zarządzania w hotelu i podstaw 
gastronomii.

Pasjonatka w swojej branży, zawsze kreatywna 
i zaangażowana.

Prywatnie od lat miłośniczka gór oraz jazdy na 
rowerze szosowym, czyli pasji, które wymagają 
wytrwałości i silnej woli a także nieustannej pracy 
nad sobą – tak przydatnych w  wykonywanym 
przez siebie zawodzie, co niejednokrotnie 
podkreśla.

Podczas targów zapraszam na wykład w  for-
mie warsztatów i wymiany doświadczeń pt. „Za-
rządzanie przez mierzenie, czy budżety są po-
trzebne i czy wszystko da się policzyć?”. Panel 
ten dedykowany jest dyrektorom hoteli, mana-
gerom gastronomii, kierownikom recepcji, ma-
nagerom sprzedaży i  każdemu kto na co dzień 
ma do czynienia z  budżetami lub też dopiero 
skłania się ku pracy nad nimi. Co ważne szkole-
nie to dedykowane jest dla pracowników hoteli 
sieciowych jak i zarządzanych prywatnie. Odpo-
wiemy sobie na pytania: co mierzyć i  liczyć? Po 
co w  ogóle opierać się na wskaźnikach finan-
sowych w  hotelu czy restauracji? Czy można 
wprowadzać i w jakim celu budżety dla recepcji, 
działu sprzedaży czy dla pani pokojowej i kelne-

ra? Co zyskujemy prowadząc pełne księgowanie 
i  system rozliczania poprzez cele finansowe? 
Podpowiemy sobie jakie rozwiązania dla danego 
hotelu są bardziej praktyczne a czego dziś unika-
my w budżetowaniu. Dla każdego kto pasjonuje 
się pracą nad wskaźnikami i miernikami w hote-
lu oraz dla tych, którzy wprost przeciwnie chcą 
skupić się „tylko na działaniu a nie na mierzeniu” 
panel ten będzie idealną podpowiedzią i rozwią-
zaniem. Pokażemy sobie przykłady budżetów 
przychodowych i  kosztowych by przybliżyć ich 
funkcję. Serdecznie zapraszam.

„Przygotowanie i wyposażenie pokoju 
-  co jest nie/zbędne dla moich Gości”

Panel dla każdego managera i  kierownika 
hotelu. Jesteś dyrektorem nowopowstającego 
hotelu na swoim rynku i  zastanawiasz się w  co 
i  jak wyposażać pokoje? Co jest niezbędne dziś 
w każdej jednostce mieszkalnej w oparciu o usta-
wę, a  co dziś dyktuje nam rynek i  nasi Goście? 
Czy kategoryzacja hotelu to wszystko czego nasz 
Gość oczekuje? Jakie elementy wyposażenia dziś 
są nie/zbędne dla dedykowanego segmentu mo-
jego hotelu i restauracji? Gdzie jest granica walki 
z konkurencją na najlepszy produkt? Czy wypo-
sażenie pokoju musi być w  100% „wyłożone na 
tacy”? Co zapewnić w  pokoju, a  co oferować za 
dodatkową opłatą lub na zapytanie Gości? Na te 
i  na wiele innych praktycznych pytań odpowie-
my i opowiemy sobie na moim panelu, na który 
serdecznie zapraszam.

Agnieszka Hajbura - Michałowska  
impresariat imprez kulinarnych na Dolnym 
Śląsku. Ceniony szkoleniowiec i  wykładowca. 
Promotorka lokalnej branży gastronomicznej, 
szefów kuchni i  kucharzy. Dziennikarz kulinarny 
związany z  kilkoma redakcjami. Miłośniczka do-
brej kuchni, wina i przede wszystkim wspaniałej 
kawy, o  której może opowiadać godzinami. Wi-
ceprezes Instytutu Sztuki Kulinarnej. Juror wielu 
konkursów kulinarnych w  Polsce i  zagranicą. Na 
co dzień konsultant kulinarny i  PR-owiec w  du-
żych rodzimych firmach.

Serdecznie zapraszam na szkolenia i wykła-
dy poświęcone gastronomii i zjawiskom w niej  
zachodzącym.

Konserwanty, barwniki, polepszacze - czyli 
jak nie dać się nabrać i umiejętnie czytać ety-
kietę produktu.

Co to są konserwanty, barwniki i polepszacze? 
Z  jakich pobudek dodawane są te substancje do 
żywności? Jak je dzielimy i jak unikać produktów 
z  dużą zawartością poszczególnych substancji. 
Jak odnaleźć się w tajemniczych oznaczeniach na 
etykiecie produktu i czy wszystkie są szkodliwe?

O tym codziennym dylemacie konsumenckim 
dowiecie podczas mojego wykładu. Na który 
bardzo serdecznie zapraszam. Bądźmy świadomi 
tego czym nakarmimy nasze rodziny.

Superfood czyli super jedzenie odkrywane  
na nowo?

W  ostatnim czasie nie da się uniknąć tema-
tów ze zdrowym i  ekologicznym jedzeniem. 
Świadomość konsumenta tego czego pragnie 
produktowo i na co chce wydać swoje pieniądze 
jest bardzo duża. Coraz częściej sięgamy po pro-
dukty certyfikowane, ekologiczne co raz mniej 
przetworzone. W  dobrym tonie jest zaopatry-
wać się na powstających jak grzyby po deszczu 
bazarach w produkty od lokalnych producentów 
lub też wyspecjalizowanych sklepach z  tak zwa-
nym super zdrowym produktem Polskim jak i też 
importowanym. Moda na zdrowe jedzenie jest 

wyznacznikiem pewnego stylu życia. Życia które 
większość z  nas chce przeżyć w  zdrowiu dzięki 
superfood.

Ogólna definicja, która oddaje charakter super 
jedzenia zwraca uwagę na nieprzetworzone pro-
dukty spożywcze bogate w  składniki odżywcze, 
które w  sposób szczególnie korzystny wpływają 
na nasz organizm, a także na nasze samopoczu-
cie czym przyczyniają się do lepszego komfortu 
życia. Wspólnym mianownikiem który wyróżnia 
te produkty od innych to duża zawartość cen-
nych składników takich jak: witaminy, minerały 
oraz fundamentalne antyoksydanty i kwasy tłusz-
czowe występujących w stężeniach wyższych niż 
standardowo.

O  tym czy w  Polsce mamy  gamę produktów 
superfood i  nie tylko o  tym dowiedzie się na 
moim wykładzie.

Marketing w gastronomii. Branding jak sku-
tecznie reklamować restaurację i  zwiększyć  
obroty. Narzędzia.

Jak we współczesnej dobie trafiać do klienta 
Budowanie relacji z  klientami poprzez wyko-
rzystywanie współczesnych narzędzi marketin-
gowych (na przykładach). I  jak nasze działania 
mogą się przenieść na zwiększenie obrotów i za-
dowolenie naszych gości. Czyli nowy marketing 
restauracyjny w kilku prostych krokach ...czyli jak 
to działa u mnie.

Zapraszam wszystkich tych którzy zaczynają 
budować swoją strategię marki lub szukają no-
wych kanałów dystrybucji informacji.
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szkolenia

Michał Skwarek - nie potrafi patrzeć na 
świat inaczej niż przez pryzmat projektów i usług. 
W  swojej karierze zawodowej przez ostatnie po-
nad 10 lat przeszedł wszystkie możliwe szczeble 
związane z  zarządzaniem projektami. Jest certy-
fikowanym Project Managerem (IPMA, PRINCE 
2, SCRUM). Od 2 lat rozwija swoje kompetencje 
w  projektowaniu i  dostarczaniu usług w  opar-
ciu o  najwyższe standardy dobrych praktyk ITIL. 
Hotelarstwo i  gastronomia towarzyszyły mu od 
lat, pierwsze szlify i  wykształcenie ukierunkowa-
ne były stricte w  stronę gastronomii (laureat 2 
olimpiad gastronomicznych na szczeblu woje-
wódzkim). Dopiero studia, ścieżka i  kariera za-
wodowa w  branży IT ukierunkowały go w  stronę 
zarządzania portfelem projektów i  rozwoju usług. 
Od 5 lat z  powodzeniem wdraża usługi telein-
formatyczne na rynku klientów biznesowych. 
 

Podczas targów zapraszam na wykład pt. „Porzuć 
produkt sięgnij po usługi” dedykowany dla ka-
dry managerskiej zarządzającej personelem jak 
i każdemu kto ma do czynienia z odpowiedzialno-
ścią za jakość produktu i usług dla Gości w hotelu. 
Odpowiemy sobie na pytania: „Jak zarządzać i  za-
pewniać wrażenie, komfort i kompleksową usługę 
a nie łóżko, hotel i salę konferencyjną”, „Jaką wartość 
niesie za sobą usługa?”. Z drugiej strony hotelarze 
muszą zapewnić sobie dostęp do usługi a nie tylko 
produktów, jakie oferują dostawcy na rynku. Ofe-
rujemy naszym Gościom usługi, ale i sami oczeku-
jemy usług – jak ze zapewniać a  jak egzekwować 
zatem dla siebie? Czego w ogóle możemy oczeki-
wać my jako odbiorcy usług i jaki to ma wpływ na 
nasz produkt względem Gości naszego hotelu? 
 
Zachęcam do aktywnego udziału każdego kto chce 
zadać sobie pytanie a może i odpowiedzieć na nie: 
Co jest dla mnie ważne: produkt czy usługa?

Sebastian Kwiatkowski absolwent Wyż-
szej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji  w Lu-
blinie. Praktyk z  wieloletnim doświadczeniem. Od 
25 lat zajmuje się marketingiem oraz marketingiem 
internetowym. Obecnie współpracuje z  ponad 40 
Ośrodkami Wypoczynkowymi w  kraju, udzielając 
im porad menadżerskich oraz zajmuje się ich kom-
pleksową obsługą pod względem przygotowania 
kampanii reklamowej (profesjonalne  filmy, zdjęcia, 
budowa oraz pozycjonowanie stron interneto-
wych) . Specjalizuje się w zwiększaniu rentowności 
ośrodków. 

ZAPRASZAM PAŃSTWA NA SZKOLENIA:
Jak przygotować swoją ofertę i strategię mar-

ketingową aby uzyskać całoroczne obłożenie 
obiektu

Na szkoleniu zostaną omówione metody i spo-
soby na pozyskanie klientów dla obiektów nocle-

gowych z wyszczególnieniem zarysów biznesplanu 
z osobna dla kwater prywatnych, pensjonatów, ho-
teli, hoteli spa etc.

Podczas wykładu dowiedzą się Państwo jak naj-
niższym kosztem pozyskać w  interesującym Was 
okresie roku turystów oraz jak zmienić swój obiekt 
aby mógł funkcjonować cały rok i cały rok zarabiać. 

Zarządzanie wizerunkiem firmy z  uwzględ-
nieniem social media, profilaktyka w zarządza-
niu komentarzami o obiekcie

Na szkoleniu zastaną omówione metody obsługi 
gości, z  naciskiem na polubowne rozwiązywanie 
problemów, tak aby uniknąć niepochlebnych ko-
mentarzy o obiekcie.

Na wykładzie słuchacze dowiedzą się co zrobić 
w  momencie gdy ich obiekt otrzymał znaczącą 
liczbę komentarzy negatywnych, wpływającą na 
sprzedaż w obiekcie.

Wspomnienie o Mojej Maleńkiej

14.08.2016 r. odeszła na zawsze Teresa Kuchar-
ska- Moja Maleńka. Tak o  swojej partnerce mówi 
Paweł Góźdź, który prowadzi dalej ich wspólne 
dzieło - Agroturystyczne Gospodarstwo Winiarskie 
w  Sokołowcu, w  Krainie Wygasłych Wulkanów, na 
Dolnym Śląsku.  Teresa była drobnej budowy i  to 
tłumaczy częściowo znaczenie słowa „Maleńka”. 
Była bowiem jednocześnie osobą wielką duchem, 
o niezwykłej energii i woli realizacji zawsze bardzo 
ambitnych celów.

Jej droga zawodowa związana była z  hotelar-
stwem i gastronomią. Pracowała na odpowiedzial-
nych stanowiskach  w  sieci Hoteli „Orbis”, a  na-
stępnie „Accor”  kierując gastronomią oraz pełniąc 
funkcje dyrektora Hotelu Wrocław i  Hotelu Motel 
we Wrocławiu, Hotelu Prosna w Kaliszu. Równolegle 
prowadziła Szkołę Hotelarsko- Gastronomiczna we 
Wrocławiu, gdzie wykształciła liczną rzeszę   przy-
szłych pracowników branży hotelarsko-gastrono-
micznej, w tym sommelierów.

Będąc miłośniczką wina, z  wielką energią pro-
mowała wino w gastronomii, w tym wina polskie. 
W 2005 roku, po raz pierwszy zorganizowała w Ho-
telu Wrocław „Święto Polskiego Wina”. Kolejne edy-
cje tego święta w latach 2006 do 2009 gromadziły 
w Hotelu Wrocław  winiarzy Dolnego Śląska i innych 
rejonów Polski, prezentujących swoje produkty 
oraz miłośników wina. Imprezom towarzyszyły 
konkursy win z degustacją „w ciemno”, co pozwala-
ło obiektywnie oceniać postęp jaki dokonywał się 
w polskich winnicach. Z chwilą przejścia na emery-
turę organizowała to święto w 2009 roku w  Zielonej 

Górze, a w kolejnym roku w Sokołowcu.
W  2006 roku kupiła zrujnowane gospodarstwo 

w Sokołowcu położonym 17 km od Złotoryi,  w Kra-
inie Wygasłych Wulkanów, na Pogórzu Kaczawskim. 
Wybór tego miejsca wiązał się z kolejną wielką pasją 
Teresy i Pawła, którą były kamienie. Nie przypadko-
wo gospodarstwo ma nazwę „Agat”, bowiem okoli-
ca obfituje w agaty, a także ametysty, jaspisy i inne 
ciekawe minerały. 

Przejście na emeryturę pozwoliło jej skupić całą 
energię na remoncie budynków i  zmianie charak-
teru gospodarstwa.  Powstała tu agroturystyka, 1,5 
hektarowa winnica oraz muzeum Gór i Pogórza Ka-
czawskiego z bogatą kolekcją minerałów i skamie-
niałości. Muzeum gromadzi głównie okazy zbiera-
ne w  tym regionie, ale również w  trakcie wypraw 
w inne regiony Polski i świata.

Gospodarstwo należy do ogólnopolskiej sieci 
gospodarstw edukacyjnych i  w  nim Teresa konty-
nuuje działalność dydaktyczną, prowadząc szkole-
nia dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Liczne 
degustacje win, nie tylko z własnej winnicy, ale tak-
że z innych rejonów Polski i świata, połączone z od-
powiednimi daniami, poszerzają krąg  miłośników 
wina i dobrej kuchni. 

Opisane wyżej działania zyskały uznanie. W 2014 
roku gospodarstwo zajęło II miejsce w konkursie na 
najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne Dol-
nego Śląska, a Teresa znalazła się w finale konkursu 
na „Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej”.

Opisane wyżej dokonania Teresy mogą sprawiać 
wrażenie ,że była typową pracoholiczką, nie widzą-
cą nic poza pracą, nie potrafiącą wypoczywać. Rze-
czywistość była inna. Teresa była ciekawa świata, 

najbardziej odpowiadał jej wypoczynek aktywny, 
niekiedy ekstremalny. Była świetnym towarzyszem 
wypraw, niekiedy bardzo trudnych , wyczerpu-
jących, a  była „Maleńką”. Odbyliśmy wspaniałą, 
trudną wyprawę na Islandię , pokonując w dwójkę 
250 kilometrów pieszo, z pełnym biwakowym wy-
posażeniem, w trudnym, niekiedy skrajne, terenie. 
Wyprawy do Mongolii, do Skandynawii, spływy 
kajakowe najciekawszymi rzekami Polski, wyprawy 
narciarskie –taka była „Maleńka”.

W  młodości uprawiała akrobatykę sportową, 
świetnie jeździła na nartach, pływała. Uwielbiała 
muzykę i taniec.

Cios spadł nagle, ale nie poddawała się, walczyła 
z chorobą ponad rok, do końca pomagając w pro-
wadzeniu gospodarstwa. 

Tytan pracy, dusza towarzystwa, wspaniała part-
nerka, fascynująca kobieta.

Paweł Góźdź

Teresa Kucharska w latach 2003 – 2015 związana z naszymi targami jako Juror w konkursie Aranżacji Stołu Okolicznościowego oraz  
wykładowca podczas szkoleń skierowanych do młodzieży ze szkół gastronomiczno-hotelarskich a także  do gości odwiedzających nasze targi
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Firma Multiselect 
wyposaża łazienki współpracując 
z  wiodącymi w  Polsce i  na świecie 
producentami z branży sanitarnej. 

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie 
zdobyte m. in. w  zakresie obsługi 
inwestycji, wyposażania łazienek 
inwestycji hotelarskich, budownictwa 
mieszkaniowego i  biurowego 
w  Kołobrzegu, Świnoujściu, Szczecinie 
a  także całym terenie Polski północno-
zachodniej, oddajemy do Państwa 
dyspozycji. 
Oferujemy współpracę w wyposażaniu 
obiektów hotelowych, biurowych, 
pensjonatów i  lokali mieszkalnych 
w zakresie wyposażenia łazienek takich 
producentów jak:

• Baterie łazienkowe i kuchenne
• Kabiny prysznicowe
• Technika grzewcza
• Ceramika łazienkowa
• Wanny
• Brodziki
• Meble łazienkowe
• Akcesoria łazienkowe
• Suszarki hotelowe, 
• Sejfy, Minibary itp. 

                             www.multiselect.net

1900
To marka dedykowana branży HoReCa, która 
swoją jakość buduje na ponad stuletnim do-
świadczeniu. Produkty marki 1900 oparte są na 
doświadczeniu, wiedzy i innowacyjności. 1900 
oferuje szeroki wachlarz produktów na który 
składają się głęboko mrożone ciasta, dodatki do 
deserów takie jak Fruttatopy i kremy roślinne. 
Produkty 1900 charakteryzują się   ręcznym wy-
konaniem, w procesie produkcji wykorzystuje się 
wyłącznie najwyższej jakości produkty.

www.zeelandia.pl

1900

Nowości asortymentowe w ofercie ANDROPOL Horeca
Polecamy Państwu specjalne ręczniki do SPA, w różnych 
wariantach kolorystycznych. Ręczniki kolorowe 
proponujemy w  rozmiarze 70x140, dodatkowo, 
tradycyjny biały ręcznik dostępny jest też w większym 
rozmiarze 100x180. Gramatura 500g/m2 zapewnia 
wysoką jakość. Idealne rozwiązanie dla osób ceniących  
sobie komfort, ale też trwałość użytkowanych 
materiałów.

Z  kolei ofertę tkanin pościelowych mamy rozszerzoną 
o  asortyment o  zwiększonej gramaturze oraz w  wielu 
deseniach.

W  naszej ofercie znajdą Państwo produkty odpowied-
nie do swojego obiektu. Naszymi klientami są zarówno 
małe pensjonaty jak i  ekskluzywne 4 i  5 gwiazdkowe 
obiekty.

www.andropol.pl
www.andropol-horeca.pl
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TAURON Sprzedaż sp. z  o.o. zaprasza 

uczestników Targów Gastro-Hotel na spe-

cjalistyczne szkolenia dotyczące optyma-

lizacji kosztów energii elektrycznej i  gazu 

w obiektach HoReCa. Szkolenia odbędą się 

8 i  9 marca o  godzinie 11:30 w  sali konfe-

rencyjnej. Poprowadzą je doświadczeni 

eksperci TAURONA – specjaliści w  zakresie 

obrotu energią i  gazem na rynku detalicz-

nym, zajmujący się również doradztwem 

i szkoleniem w tym zakresie.

Efektywne, optymalne oraz oszczędne 

zarządzanie mediami w  branży HoReCa to 

sztuka, której można i  warto się nauczyć. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione 

podstawowe zagadnienia dotyczące 

obecności tego segmentu biznesu na 

rynku energii i  gazu. Uczestnicy zyskają 

znajomość samej procedury zmiany 

sprzedawcy, a także praktyczne wskazówki, 

na co zwracać uwagę, aby zmiana dostawcy 

mediów była nie tylko korzystna finansowo, 

ale również bezpieczna dla funkcjonowania 

biznesu.

- Rynek jest bardzo konkurencyjny, działa 

na nim aktywnie około 20 sprzedawców 

energii. Wielu z  nich oferuje specjalne 

produkty dla branży HoReCa. W  TAURONIE 

oferujemy między innymi możliwość 

jednoczesnego zakupu prądu i  gazu, 

dokonywania zakupu w  oparciu o  wskaźniki 

Towarowej Giełdy Energii oraz nabywania 

energii zielonej wytworzonej w  źródłach 

odnawialnych - mówi Piotr Hałoń, Kierownik 

Biura Sprzedaży Centralnej w  TAURON 

Sprzedaż sp. z o.o.

Eksperci na szkoleniu wyjaśnią 

uczestnikom co wpływa na cenę energii 

i  gazu oraz w  jakich okresach zakup tych 

mediów będzie najkorzystniejszy dla 

obiektów z  branży HoReCa. Podpowiedzą 

również, na co warto zwrócić uwagę przy 

analizie oferty, aby móc zoptymalizować 

koszty ponoszone za media. 

Ważną rolę w  funkcjonowaniu obiektów 

HoReCa odgrywają obecnie inwestycje 

związane z  efektywnością energetyczną. 

Dlatego też w  programie szkolenia 

przewidziano także część poświęconą temu 

zagadnieniu. Zostaną zaprezentowane 

konkretne działania, które mogą przynieść 

wymierne korzyści – zmniejszenie zużycia 

energii czy gazu lub usprawnienie 

zarządzania nimi w obiekcie.

Jak zoptymalizować koszty energii 
elektrycznej i gazu w obiektach HoReCa?

Zapoznaj się z:

  Nowa linia pieców - 
MYCIE W STANDARDZIE

 Linia zmywarek NEO - gwarancja 
mycia bez polerowania

 Pełna gwarancja - 24 miesiące 
Fagor Raiffeisen Leasing - 103 %
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27 lat na rynku kołobrzeskim!

Jesteśmy firmą specjalizującą się w  kompleksowym wyposażaniu 
i zaopatrywaniu w maszyny czyszczące oraz inne urządzenia gastronomiczne 
wszelkiego rodzaju obiekty hotelarskie oraz gastronomiczne. Oferujemy 
szeroki wybór środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania maszyn czyszczących. 

Współpracujemy z liczącymi się w branży producentami. Zaopatrujemy w:
• hotelowy sprzęt RTV i AGD,
• urządzenia i akcesoria gastronomiczne,
• ekspresy ciśnieniowe,
• kawy, herbaty i syropy gastronomiczne,
• wszystko do profesjonalnego sprzątania,
• urządzenia i środki do utrzymania czystości. 

www.piotruspanonline.pl

Oferujemy kompleksowe zaopatrzenie obiektów hotelowych, 

restauracyjnych i gastronomicznych w  nowoczesne systemy dozowania 

soków owocowych. W swojej ofercie posiadamy automatyczne dyspensery 

oraz naturalne zagęszczone soki 100%, nektary i napoje. Nasze rozwiązanie 

pozwoli Państwu zaoszczędzić czas pracy personelu, miejsce na magazynie 

oraz zredukować odpady.

www.fructovita.pl

Harmony  

- nazwa mówi sama za siebie!
To wybór dla osób kochających minimalizm i delikatność, to połączenie natury 
z oczekiwaniami nowoczesnego konsumenta.

• Gramatura: 500 GSM

• Ręcznik żakardowy

• Podwójna pętelka daje bardzo wysoką siłę jej zamocowania co gwarantuje 

wysoką wytrzymałość

• Dzięki swojej konstrukcji technologicznej ręcznik polecany również dla hoteli 

• reaktywnie utrwalony kolor

• Doskonale znosi pranie w wysokich temperaturach 
www.greno.pl
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Firma Gołąb od ponad 20 lat zajmuje się produkcją składanych leżaków 
plażowych, foteli ogrodowych, mebli turystycznych i  ogrodowych oraz sprzętu 
sportowego - bramki piłkarskie. Nasze najpopularniejsze produkty to klasyczne, 
solidne leżaki plażowe, składane - jedno, dwu i trzypozycyjne. Stelaże leżaków 
występują jako aluminiowe lub stalowe. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się również fotele ogrodowe sześcio-pozycyjne. Nowością natomiast jest 
leżak plażowy z  kółkami w  wersji z  daszkiem lub bez. Dzięki niemu jest 
łatwo i  wygodnie przetransportować plażowe akcesoria takie jak ręczniki, 
maty plażowe, napoje, czy zabawki dla dzieci,   na plaży służy jako wygodna 
leżanka. Zajmujemy się   również produkcją parawanów plażowych. Duży 
wybór tapicerek wzorów i kolorów gwarantuje, iż każdy znajdzie odpowiedni 
dla siebie produkt. Wykonujemy także reklamowe nadruki  na leżakach 
i parawanach z dowolną grafiką i logo firmy dla domów wczasowych, hoteli 
i agencji reklamowych. Zapraszamy! 

www.lezaki-producent.pl

MEBLE Z TECHNORATTANU, MEBLE OGRODOWE
Focus Contract oferuje szeroką gamę mebli ogrodowych i  restauracyjnych, 
mebli cateringowo-bankietowych, leżaków basenowych i  ogrodowych oraz 
krzeseł i  stołów. Atutem naszych produktów są najwyższa jakość, trwałość 

oraz różnorodność stylistyczna. Od ponad 10 lat 
współpracujemy i  wyposażamy w  swoje meble 
największe hotele, restauracje, ośrodki Spa 
i aquaparki w Polsce.

www.focuscontract.pl
www.focusgarden.pl

PROJEKT – WYPOSAŻENIE – SERWIS
Ponad 20 lat doświadczenia na rynku gastronomicznym.

Kompleksowo zajmujemy się wyposażaniem i obsługą obiektów gastronomicz-
nych, pralniczych oraz systemami utrzymania higieny. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń.
Zapewniamy klientom wsparcie od projektu do realizacji inwestycji. Ideą przewodnią naszej firmy jest promowanie 
rozwiązań i urządzeń wysokiej jakości. Cały czas poszerzamy naszą ofertę o innowacyjne rozwiązania, współpracuje-
my z wiodącymi producentami sprzętu, podążając za trendami i najlepszymi rozwiązaniami, mając na uwadze zapo-
trzebowanie jak i możliwości finansowe każdego klienta.
Od lat kładziemy stały nacisk na szkolenie naszego zespołu oraz na aktualizowanie i unowocześnianie naszej oferty.
Organizujemy prezentacje urządzeń i produktów, pokazy kulinarne oraz szkolenia dedykowane klientom i pracowni-
kom w celu zapoznania się z nowym sprzętem jeszcze przed jego zakupem.
• Otwierasz restaurację, bar, bistro, kawiarnię bądź pralnię.
• Potrzebujesz pomocy w doradztwie i wyborze urządzeń,
• Zapraszamy do naszego salonu w Koszalinie i na nasze stoisko.

PRODUCENCI NA WIOSNĘ WIETRZĄ MAGAZYNY 
- NEGOCJUJ CENY – ZAPRASZAMY NA TARGI

Suma Service 
ul.Morska 44 Koszalin 
biuro@sumaservice.pl 
www.sumaservice.pl



Miesiêcznik dla bran¿y HoReCa

Wydawany od 1999 r.

Nak³ad 10.100 egz. (ZKDP)

Lider wœród tytu³ów specjalistycznych skierowanych 
do bran¿y HoReCa - Millward Brown S.A. Czerwiec 2015 www.poradnikrestauratora.com.pl
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20 lat tradycji. Wyposażamy obiekty hotelowe 

i  gastronomiczne w  elementy informacji 

wizualnej – trwałe i  estetyczne tablice 

informacyjne, szyldy, tabliczki kierunkowe, 

tabliczki przydrzwiowe, numeracje na drzwi, 

breloki do kluczy hotelowych, żetony do szatni, 

elementy reklamy, podświetlane gabloty na 

menu, identyfikatory osobiste dla personelu, 

karty klienta. Elementy te idealnie pasują 

zarówno do nowoczesnego, jak i tradycyjnego 

wystroju.

ARET Systemy Informacji Wizualnej
ul. Kazimierza Wielkiego 1a
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax  +48 33 829 21 41
www.aret.pl

REFLECT PRODUCENT OŚWIETLENIA

Polska firma rodzinna „Reflect” od lat 90-tych zajmuje się produkcją 
i  dystrybucją lamp oraz sprzętu oświetleniowego. Nasze kompetencje 
i  zebrane w  tym czasie doświadczenie uczyniło z  nas wiarygodnego 
partnera firm uznawanych za liderów polskiego rynku.

Z  sukcesem opracowujemy własne wzory lamp, oferowane w  dużej 
palecie modnych kolorów i  kształtów. Ich przystępna cena, oszczędna, 
prosta forma łącząca drewno, metal i szkło, a przede wszystkim możliwość 
doboru, praktycznie każdego odcienia palety barw – wzbudzają żywe 
zainteresowanie zarówno klientów indywidualnych, jak i  projektantów 
wnętrz hoteli, restauracji, apartamentów czy biur.

www.reflect24.pl
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b) ukad kompaktowy
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DATA:  2 - 4 czarwca 2017
Edycja w 2018r: 18 - 20 maja
MIEJSCE: CHORZÓW, hala wystawowa w PARKU ŚLĄSKIM

 Zapraszamy Państwa do współpracy i udziału w V Targach Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW” w Parku Śląskim w Chorzowie, 
które promują wyjątkowe miejsca i obiekty w Polsce. Pokazują znane i te mniej znane atrakcje turystyczne. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie organiza-
tora targów na terenie całego kraju, całkowicie zmieniliśmy dotychczasowe podejście co do ich formuły i stworzyliśmy nową jakość. Wyjątkowość targów polega na 
tym, że odbywają się one w miejscu, gdzie Waszą atrakcyjną ofertę zobaczy ogromna liczba aktywnych mieszkańców Śląska.
Honorowy patronat nad targami w 2016 r. objęli:

Co nas wyróżnia od innych organizatorów:

• jesteśmy tu gdzie Wasz klient

Każda edycja targów cieszyła się ogromną frekwencją gości odwiedza-
jących, których co roku przybywa. Odwiedziło nas blisko 80 000 gości! 
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami i rekomendacjami 
wystawców oraz do obejrzenia filmu z targów na naszej stronie 
www.atrakcje-regionow.pl Kolejne edycje również odbywać się 
będą w samym sercu Śląska, na terenie Parku Śląskiego (WPKiW 
w Chorzowie), w sąsiedztwie Wesołego Miasteczka i ZOO. Dodatkowo 
przygotowujemy szeroko zakrojoną kampanię informacyjno - 
promocyjną na terenie całego GOP.

Do grona wystawców zapraszamy:

• gminy, miasta, powiaty, województwa, a zwłaszcza wydziały  
promocji regionu i turystyki

• operatorów turystyki regionalnej
• hotele, Spa, pensjonaty, gospodarstwa agro-turystyczne o regional-

nym charakterze 
• restauracje i producentów produktów spożywczych związanych 

z kuchnią charakterystyczną dla poszczególnych regionów
• organizatorów i animatorów regionalnych atrakcji kulturalnych, 

turystycznych i sportowych
• muzea, parki tematyczne, skanseny, parki rozrywki, obiekty architek-

tury o znaczeniu turystycznym lub rozrywkowym
• centra sportowe, szkoły, firmy wiążące swą działalność z aktywnym 

wypoczynkiem i sportem (np.: szkoły żeglarskie, surfingowe, paralot-
niarskie, narciarskie, snowboardowe, linaparki itp.)

• twórców, popularyzatorów, dystrybutorów rękodzieła, sztuki regio-
nalnej, itp.

• wszystkich tych, którzy są związani z kulturą, sztuką, regionem oraz 
z jego atrakcjami turystycznymi i zainteresowani są zaprezentowa-
niem swej oferty naszym gościom odwiedzającym. 

Biuro Targów Atrakcje Regionów:
Imprezy Targowe Gastronomia i Hotelarstwo,

Gastro-Hotel Małgorzata Kryszak 
tel. 32/ 376 08 60 

785 929 205, 695 249 555
targi@atrakcje-regionow.pl



Park Śląski zajmuje niemal 640 hektarów- 
niemal dwukrotnie więcej niż Central Park 
w Nowym Jorku. 

Stawy, sadzawki, strumyki, rozliczne gatunki 
drzew i krzewów oraz rozległe łąki stanowią tu 
przyjazną ostoję dla dzikiej fauny (ssaki, ryby, 
ptaki, płazy, gady), która żyje w  nietypowym 
sąsiedztwie z  mieszkańcami Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Park Śląski to także niecodzien-
ne połączenie atrakcji z  pogranicza edukacji, 
turystyki i urozmaiconej rozrywki. Wizyta w Pla-
netarium Śląskim to niecodzienna podróż po-
między usianym gwiazdami niebem a  ziemią 
ze śląskim pejzażem w  roli głównej. Między 
niebem a ziemią kursuje także nowoczesna ko-
lej linowa Elka – najnowsza atrakcja turystycz-
na w  Parku Śląskim. Z  wygodnej 8-osobowej 
gondoli lub 4-osobowej kanapy, przez cały rok 
można podziwiać malownicze plenery parku 
oraz monumentalną architekturę legendar-
nego i  aktualnie modernizowanego Stadionu 
Śląskiego. Zarówno dzieciom jak i  dorosłym 
dobrą zabawę i dreszczyk emocji zapewnia Ślą-
skie Wesołe Miasteczko. W Górnośląskim Parku 
Etnograficznym, a także w pobliżu Hali Wystaw 
„Kapelusz”, można podziwiać ciekawe obiekty 
ilustrujące historię śląskiej architektury sprzed 
150 i  50 lat. Niezwykłą przygodę z  prehistorią 
przeżyjemy w  Dolinie Dinozaurów na terenie 
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Latem war-
to również odbyć przejażdżkę parkową kolejką 
wąskotorową. Latem, odwiedziny kąpieliska 
Fala można poprzedzić romantycznym space-

rem po Rosarium i zobaczyć jak kwitną tysiące 
wielokolorowych róż. Przez cały rok działają 
w  Parku i  przyciągają atrakcyjnym repertu-
arem muzyczne kluby Leśniczówka oraz Rebel 
Garden. Na gości czekają też liczne restauracje 
i kawiarnie. Częstym wizytom w Parku Śląskim 
sprzyjają dobrze rozwinięta baza hotelowa, bli-
skość autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnico-
wej oraz łatwy i  szybki dojazd tramwajem lub 
autobusem z centrum Katowic bądź Chorzowa. 

Park Śląski odwiedza co roku ponad trzy 
miliony gości, którzy znajdują w  nim idealne 
miejsce do wypoczynku dla całej rodziny. Część 
z  gości aktywnie spędza tu wolny czas upra-
wiając biegi, nordic walking, jazdę na rowerze 
i  rolkach oraz jogę i fitness. Wielopokoleniowe 
grono sympatyków parku upodobało sobie wy-
darzenia kulturalne oraz liczne imprezy promu-
jące ekologię i zdrowy tryb życia. 

Do zobaczenia w Parku Śląskim! Serdecznie 
zapraszamy przez cały rok!

Jedyne takie miejsce w Polsce – centrum rekreacji, kultury, sportu i działań ekologicznych w sercu najgęściej zaludnionego województwa. Park Śląski to 
unikatowa oaza zieleni zlokalizowana w Chorzowie – największy, miejski park w Polsce zlokalizowany w centrum kilkumilionowej aglomeracji górnoślą-
skiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie kraju. Park znajduję się na pograniczu trzech miast: Katowic, Siemianowic Śląskich  i Chorzowa. Od 65 lat 
z parku korzystają spacerowicze, turyści oraz miłośnicy rekreacji i aktywnego wypoczynku. 

OAZA ZIELENI W CENTRUM ŚLĄSKA TO MIEJSCE GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ 
TARGI ATRAKCJE REGIONÓW 
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Targi to przede wszystkim 
promocja i  upowszechnianie wiedzy 
na temat rozwoju turystyki miejskiej 
i  wiejskiej oraz promocja tradycyjnych 
produktów lokalnych i  regionalnych.   
Na targach turystyki weekendowej „Atrakcje 
Regionów” pojawiają się przedstawiciele wielu 
ciekawych zakątków Polski, można spróbować 
specjałów kulinarnych różnych regionów. Na 
stoisku Województwa Śląskiego odwiedzający 
targi mogą posłuchać muzyki i  śpiewu górali 
Beskidu Śląskiego i  Żywieckiego, skosztować 
przygotowanych produktów regionalnych, 
takich jak sery górskie, kołacze, sery gazdowskie 
baraninę z  Koniakowa, wędliny, pierogi, 
barszczyk kiszony, chleb ze smalcem z  Rajczy. 

Ponadto zainteresowanym proponujemy 
warsztaty rękodzielnicze z  bibułkarstwa 
oraz warsztaty koronki koniakowskiej. 
Gwarantujemy że każdy z odwiedzających targi 
i nasze stoisko znajdzie coś dla siebie. 

Dla zwiedzających przygotowujemy mate-
riały i  ulotki promujące województwo śląskie. 
Każdy odwiedzający może uzyskać informację 
w  jakie miejsca zabrać swoją rodzinę i  przyja-
ciół aby aktywnie spędzić wolny czas, poznać 
kulturę Województwa Śląskiego oraz wspaniałą 
przyrodę, która nas otacza każdego dnia. 

Ogromnym atutem targów jest ich lokalizacja 
w  centrum   Wojewódzkiego Parku Kultury 
i Wypoczynku, który znajduje się na pograniczu 
trzech dużych miast - Chorzowa, Siemianowic 
Śląskich i  Katowic, dzięki czemu targi 
rokrocznie odwiedzają tysiące osób.   Stoisko 
Województwa Śląskiego w  2016 r. w  ciągu 
trzech dni trwania Targów odwiedziło ponad 
11  000 zwiedzających. Świadczy to o  wielkim 
zainteresowaniu Targami. Ważnym atutem 
targów jest to że wstęp na targi jest wolny co 
pozwala całym rodzinom korzystać z  oferty 
targów. Młodzież ma okazję własnoręcznie 
wykonać produkty dekoracyjne jak  
i  popróbować smakołyki z  różnych stron 
naszego regionu. Taki sposób zdobywania 
wiedzy łączy przyjemne z pożytecznym.

Uczestnictwo w Targach Turystyki 
Weekendowej jest wspaniałą okazją do 

zaprezentowania wartości dziedzictwa 
kulturowego naszego regionu. Stoisko nasze 
przedstawia nie tylko walory turystyczne 
śląskiej wsi ale również pokazuje ogromną rolę 
jaką spełniają tradycje ludowe i  dziedzictwo 
kulturowe w rozwoju społeczno – gospodarczym 
terenów wiejskich. Jest to znakomita okazja do 
współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń 
i  dobrych praktyk pomiędzy twórcami 
ludowymi, którzy są bogactwem każdego 
regionu . 

Zbyszek Kopeć 
Sołtys Sołectwa Rajcza

Stoisko Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” 
w Chorzowie są doskonałą okazją do zaprezentowania 
wyjątkowych atrakcji turystycznych i  tradycyjnych 
produktów lokalnych przez przedstawicieli różnych 
regionów kraju. Dlatego w  2016 r. nie mogło tu 

zabraknąć również stoiska Warmii i  Mazur. Tym bardziej, że ze Śląska 
już teraz przyjeżdża znaczący odsetek (3 miejsce w  kraju) turystów, 
korzystających z warmińsko-mazurskiej oferty turystycznej.

Ze swoim bogactwem przyrody, obfitością jezior i  lasów, rozwijają-
cą się bazą noclegową i rekreacyjną region stanowi znakomite miejsce 
do wypoczynku dla całych rodzin. Tutejsze akweny doskonale nadają 
się do kąpieli, żeglowania, pływania kajakami, nurkowania. Amatorzy 
mocniejszych wrażeń mają do dyspozycji wyciągi nart wodnych. Na ło-
nie natury można też wypoczywać, biwakując lub wędrując szlakami 
turystycznymi.

Niepowtarzalne są tutejsze pamiątki historii: gotyckie zamki, kościoły 
i  pałace z  różnych  okresów, fortyfikacje. Moc atrakcji zapewniają 
parki rozrywki, parki linowe, tory i  ścieżki rowerowe. Rodziny chętnie 
odwiedzają też tężnie solankowe w  Gołdapi czy termy w  Lidzbarku 
Warmińskim. Gdy nastaje zima, pole do popisu zyskują miłośnicy 
aktywności na śniegu, na których czekają malownicze trasy biegowe 
i kilka stoków narciarskich.

Liczne osoby odwiedzające targi żywo interesowały się ofertą 
pobytową i atrakcjami turystycznymi Warmii i Mazur. Ich zaciekawienie 
budziły szczególnie możliwości uprawiania turystyki rowerowej 
i  wodnej. Stąd wiele pytań m.in. o  warmińsko-mazurski odcinek 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, jego przebieg oraz 
dostępną wokół niego infrastrukturę, a  także o  szlaki kajakowe, 
lokalizację stanic wodnych i wypożyczalni sprzętu pływającego.

Dużym powodzeniem wśród odwiedzających stoisko cieszyły się 

materiały promocyjne (m.in. foldery „Atrakcje turystyczne Warmii 
i Mazur”, „Turystyka rodzinna na Warmii i Mazurach”, a także dotyczące 
szlaków turystycznych regionu oraz różnego rodzaju mapy). 
Przypadająca w  2016 r. rocznica związana z  Mikołajem Kopernikiem 
(500-lecie jego przybycia do Olsztyna) była okazją do zaprezentowania 
Szlaku Kopernikowskiego wytyczonego w  województwie warmińsko-
mazurskim oraz przedstawienia miejsc związanych z  życiem 

i  działalnością słynnego astronoma. Nie zabrakło również informacji 
o  nowo powstałym Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury i  możliwościach 
dotarcia do regionu samolotem.

Udział w  ubiegłorocznych targach był niezwykle owocny, dlatego 
stoisko regionalne Warmii i Mazur znajdą Państwo także na V Targach 
Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w  2017 r. Serdecznie 
zapraszamy do jego odwiedzenia.



18 GASTRO HOTEL Magazyn Targowy – Wiosna, 2017/ 1 (22) www.atrakcje-regionow.pl

1. Full Color

a) ukad horyzontalny

b) ukad kompaktowy

c) ukad wertykalny

 Targi Atrakcje Regionów 2016



19GASTRO HOTEL Magazyn Targowy – Wiosna, 2017/ 1 (22)www.atrakcje-regionow.pl

1. Full Color

a) ukad horyzontalny

b) ukad kompaktowy

c) ukad wertykalny

 Targi Atrakcje Regionów 2016




