
      

Warsztaty Inwestycji Hotelowych – spotkanie inwestorów, hotelarzy i dostawców 

7 lutego 2019, Courtyard by Marriott Katowice City Center 

 

Program spotkania: 

9.30 Rejestracja uczestników. Poranna kawa. 

10. 00  Rozpoczęcie warsztatów. Powitanie uczestników. 

10.00 Rynek hotelarski w Polsce – najważniejsze trendy i tendencje.   
 Zbigniew Bugaj, Instytut Rynku Hotelarskiego  

  
 2017 i 2018  na rynku hotelowym w liczbie sprzedanych noclegów, obłożeniu, ruchu 

przyjazdowym z zagranicy i tendencjach obserwowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Wnioski z tego wypływające dla inwestycji hotelowych, lokalizacji tych inwestycji oraz rodzaju 
(standardu) inwestycji. 

  
10.30 Duravit – wzornicze rozwiązania dla współczesnych łazienek hotelowych.  

 Tomasz Maślanka, Duravit Polska 
 

W trakcie prezentacji zwrócę Państwa uwagę na najnowsze rozwiązania wzornicze, 
technologiczne i cenowe ceramiki sanitarnej i mebli dostosowanych do różnych 
standardów hoteli. 
 

10.50 Komfortowe i bezpieczne rozwiązania hotelowe. 

Joanna Jurecka, dormakaba Polska 

Bezpieczeństwo pobytu gości oraz daleko idące bezpieczeństwo prowadzenia hotelu 

jest zasadniczym tematem każdej inwestycji hotelowej. W prezentacji pokażę jak 

nowoczesna technologia jest w stanie przy zachowaniu rozsądnych kosztów zapewnić 

osiągnięcie obu celów.  

11.20  Grand Concept – łazienka hotelowa na nowo.     

 Wioletta Marat, Cersanit 

Chcielibyśmy zainteresować Państwa współczesnym designem łazienki w formule 
Grand Concept: szlachetny kamień (Grand Stone), surowy beton (Grand Concrete), 
ciepłe drewno (Grand Wood) i kolorów ziemi (Grand Colours). Te naturalne materiały 
stały się symbolem nowoczesności, podążania za najnowszymi trendami 
i świadomości tego, co aktualnie najmodniejsze we wnętrzach. Płytki odwzorowujące 
motywy natury i świata są pięknym i trwałym materiałem, który stwarza możliwości 
efektownej aranżacji różnych powierzchni. 
 

 



11.40 Przerwa kawowa & get together  
 (rozmowy kuluarowe, handlowe, prezentacja produktów) 

12.20  Piękna i praktyczna podłoga dla każdego hotelu. 

Przemysław Witoński, Pergo  

W prezentacji zaprezentujemy jedną z najbardziej wszechstronnych ofert podłóg 

stworzoną z myślą o różnorodnych projektach hotelowych. 

12.50 Strefa Fitness w Hotelu – przepis na sukces. 

 Bartłomiej Popławski, Johnson Health Tech. Poland 

Czy strefa fitness to obowiązek, a może szansa. Dlaczego warto stworzyć strefę 
fitness w hotelu. Kto z niej skorzysta. Ile będzie kosztować?  

13.10 Trendy i technologie w projektowaniu nowoczesnych pokryć podłogowych dla 

obiektów hotelowych. 

 Jarosław Ilcewicz, Polflor 

 Zmieniające się trendy w projektowaniu wnętrz hotelowych wymuszają na 

dostawcach wykładzin stosowanie nowych technologii i wprowadzaniu do hoteli 

rozwiązań podłogowych zgodnych z oczekiwaniami projektantów, inwestorów ale 

również użytkowników. Współpraca z firmą Polflor pozwala mieć dostęp do 

możliwości kompleksowego wyposażenia obiektu hotelowego, dlatego warto 

spojrzeć na przegląd aktualnej oferty. 

13.30 Czas i kontekst  ma znaczenie, o wspólnym dążeniu do celu.                       
 Paulina Czurak, Biuro Architektoniczne Ideograf   

14.10 Lunch & get together        
 (rozmowy kuluarowe, handlowe, prezentacja produktów) 

15.00 Podsumowanie spotkania. Kilka słów na temat IRH.    
 Zbigniew Bugaj, Instytut Rynku Hotelarskiego 

15.15 Zakończenie warsztatów 

SPONSORZY:

 


