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XIV Forum Hotelowe, konferencja dedykowana inwestorom branży hotelarskiej 

Program Konferencji, 15 września 2017, piątek. 
Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49.

8.30–9.30 Rejestracja uczestników. Poranna kawa 
9.30  Powitanie uczestników konferencji 

9.35- 10.00  Negocjacje w biznesie – strategie negocjowania 
Grażyna Białopiotrowicz, coach i trener biznesu 
Budowa hotelu to nieustanne negocjacje: z architektami, wnętrzarzami, budowlańcami, dostawcami, pracownikami. 
Ktoś, kto naprawdę potrafi negocjować i poważnie traktuje tę część rozmów z partnerami biznesowymi, wychodzi z 
założenia, że jest tak dobry w negocjacjach, jak wynik jego następnych negocjacji.  
Co decyduje o sukcesie negocjacyjnym? Jakie są kluczowe zasady udanych negocjacji? 

Sesja 1. Rynek hotelarski w Polsce 
10.00-10.10  Rynek dynamicznie wzrósł, czy w przyszłości powinniśmy być bardziej ostrożni 
Zbigniew Bugaj, Instytut Rynku Hotelarskiego 
Do inwestowania w hotele w szczycie koniunktury nie trzeba nikogo zachęcać, zwłaszcza, że ubiegły rok był najlepszym 
w historii polskiego hotelarstwa. Szczyt koniunktury (zakładamy, że jest nim 2018) to jednocześnie punkt, w którym 
powinno się zacząć analizować bardziej uważnie dalsze perspektywy dla wzrostu rynku, pozycji sprzedażowej 
przyszłego hotelu i generalnie selektywniej podchodzić do inwestycji hotelowych. 

 
10.10-10.30  Wyniki hoteli w Polsce w 2016 
Teresa Buczak, Polska Organizacja Turystyczna, Dyrektor Departamentu Strategii  
Wybrane wskaźniki (liczba obiektów i miejsc noclegowych, liczba turystów krajowych i zagranicznych, udzielone 
noclegi, stopień wykorzystania pokoi) omawiające strukturę i wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 
podziale na rodzaje obiektów, kategorie, regiony. Wskaźniki sezonowości. Wartość rynku.

10.30-10.50   Rynki Hotelowe w dużych miastach Polski (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście) 
Constanze Maas, Christie & Co 
Udział międzynarodowych sieci w polskim rynku hotelarskim, przewidywania i nowe wejścia na rynek. Zasady 
i warunki podjęcia współpracy z sieciami hotelowymi. Korzyści i niebezpieczeństwa.

10.50-11.05 Wystąpienie sponsora konferencji: Gaz płynny (LPG) i skroplony gaz ziemny (LNG) to uniwersalne 
źródła czystej energii 
Maciej Babiak, Specjalista ds. Rozwoju Rynku, GASPOL SA 
Wybór źródła energii dla powstającego hotelu lub decyzja o modernizacji w już istniejącym obiekcie ma duże 
znaczenie dla kosztów jego utrzymania, komfortu hotelowych gości oraz jakości lokalnego powietrza.  Gazem płynny 
(LPG) lub skroplony gaz ziemny (LNG) jest alternatywą dla węgla i oleju opałowego.

11.05-11.40 Przerwa kawowa

Sesja 2. Koncept hotelowy.  
11.40-12.10 Jak dać szansę hotelowej restauracji? 
Adam Chrząstowski, współwłaściciel restauracji EdRed w Warszawie i Krakowie 
Największą zaletą hotelowej restauracji jest fakt, że już ma swoją widownię – gości hotelu. Nie można jednak utrzymać 
przez cały rok działalności wyłącznie o gości. Jeśli nie przedstawisz swojej restauracji jako coś wyjątkowego i lepszego, 
stracisz turystów i mieszkańców. Od koncepcyjnych ogólników do spraw szczegółowych. Co zrobić, aby działalność 
restauracji hotelowej była dobrym biznesem i właściwie zbilansowanym.

 
12.10-12.30 Elementy tworzenia konkurencyjnego produktu hotelowego 
Zbigniew Bugaj, Instytut Rynku Hotelarskiego 
Dobry koncept hotelowy to nowość produktowa, którą po pierwsze bardzo chętnie kupują po wyższych cenach goście 
hotelu, a po drugie chętnie finansują inwestorzy i banki. Stworzenie hotelu z rozpoznawalną marką wymaga albo 
dużego wsparcia finansowego, albo innowacyjnego pomysłu, którego design – ze względu na współczesne oczekiwania 
gości – jest elementem zasadniczym. Wsparcie dla rozwoju dostajemy od gości w wyniku wyższego obłożenia i cen. 



XIV Forum Hotelowe 
15 września 2017 – Warszawa, Hotel InterContinental – Copyright IRH 

 

12.30-12.45 Wystąpienie sponsora konferencji: Zwiększanie przychodów hotelu dzięki technologiom mobilnym 
Marcin Rusewicz, MCX Telecom 
Lojalność klientów i wzrost dochodów przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Jak aplikacje mobilne zapewnią 
lepszą obsługę gości, poprawiają efektywność, obniżają koszty funkcjonowania obiektu. 

12.44-13.00 Wystąpienie sponsora konferencji: Korzyści ze stosowania produktów Dormakaba w hotelach na 
przykładzie zastosowań drzwi automatycznych, zamków hotelowych i ścian mobilnych  
Dariusz Marczuk, Dyrektor Generalny Dormakaba Polska

13.00 – 14.00 Przerwa na lunch
 

14.00-15.00 Jak stworzyć Hotel o indywidualnym i niepowtarzalnym wzornictwie 
Patrick Norguet, Studio Norguet Design, Paris 
Prezentacja studia Norguet oraz zrealizowanych projektów hotelowych. Etapy kreacji hotelowego projektu. Co jest 
najistotniejsze we współczesnym hotelarstwie, w kontekście wzornictwa – na podstawie zrealizowanych projektów: 
Accor/Sofitel oraz Okko Hotels. 

 
Sesja 3. Proces inwestycyjny i finansowanie Hotelu 
15.00-15.20 Plan organizacyjny budowy Hotelu 
Rafał Kincer, NAT – operator 17 hoteli i ośrodków wypoczynkowych w Polsce 
Istotne etapy hotelowego projektu/procesu inwestycyjnego.

15.20-15.40 Inwestycje hotelowe, a planowana ustawa o REIT 
Krzysztof Czerkas, członek zarządu Skarbiec TFI SA 
Założenia ustawy o REIT w świetle aktualnych projektów. Miejsce inwestycji hotelowych w przyszłych inwestycjach 
REIT. Pożądane cechy projektu hotelarskiego z punktu widzenia REIT.

 
15.40-16.00 Rynek hoteli condo w Polsce 
Dariusz Surynt – Prezes Zarządu Osada Śnieżka sp. z o.o. Perspektywy rozwoju, czynniki sukcesu projektu hotelowego 
realizowanego w systemie condo.

16.00  Podsumowanie konferencji 
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