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LAMINATY ARCHITEKTONICZNE,
FOLIE DOKORACYJNE NA SZYBY,
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE, PANELE KORKOWE 3D

www.antalis.pl

Bartlomiej.stopnicki@antalis.com

695 653 191

OFERTA ANTALIS POLAND SP. Z O.O.
LAMINATY ARCHITEKTONICZNE
Są to folie samoprzylepne przeznaczone do aplikacji na drzwiach hotelowych, ścianach,
meblach, ladach recepcyjnych, windach i powierzchniach 3D.
Łącznie w ofercie posiadamy ponad 1500 wzorów z czego ok. 500 dostępnych „od ręki”.
Posiadamy wyspecjalizowanych aplikatorów rozlokowanych po całym kraju dzięki którym
możemy przeprowadzić montaż w dowolnym miejscu.
Dla przykładu, oklejenie drzwi hotelowych (wraz z ich naprawą) powinno przebiec pomiędzy
check-out-em a check-in-em, dzięki czemu pokój zawsze będzie „sprzedany”!
PANELE KORKOWE 3D
Panele ścienne 3D, wykonane z naturalnego korka, który jest materiałem odnawialnym i
nadającym się do recyclingu biodegradowalnego. Trójwymiarowe elementy wyprodukowane są
z produktu ubocznego powstałego przy produkcji korków do win.
FOLIE PRZECIWSŁONECZNE
Folie przeciwsłoneczne z serii 3M™ Prestige to wielowarstwowe, wolne od metalu folie
wykonane przy użyciu nanotechnologii. Posiadają unikalne właściwości transmisji dużej ilości
światła widzialnego przy jednoczesnym bardzo wysokim ograniczeniu przenikania ciepła z
zewnątrz.
FOLIE DEKORACYJNE NA SZYBY
Najwyższej jakości folie do dekoracji szkła. Dzięki różnym stopniom przezroczystości zapewnia
idealne dopasowanie do potrzeb klienta.

TEKSTYLIA HOTELOWE
PRODUCENT, ARANŻACJA WNĘTRZ TKANINĄ

www.barbat.pl

biuro@barbat.pl
leszek@barbat.pl
janusz@barbat.pl

+48 501 129 007
+48 883 704 804
+48 501 366 976

LIDER W BRANŻY HORECA
Luksusowe tekstylia pościelowe, łazienkowe, SPA, stołowe jak również dekoracje
okienne firmy BARBAT sprawiają, że wnętrza hoteli, pensjonatów czy restauracji
stają się niezwykle eleganckie, stylowe oraz nabierają klasy.
Oferowane przez nas produkty wyróżniają się najwyższą jakością, trwałością
i estetyką. W ofercie znajdują się produkty z konfekcji pościelowej, obrusowej
i łazienkowej. Oferujemy również profesjonalny wystrój okien.
Obowiązkowy element każdego hotelu. Eleganckie, trwałe i z pomysłem. Jesteśmy
kompetentnym partnerem we wszystkich obszarach wyposażenia tekstylnego.

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE
HOTELI, PENSJONATÓW I SPA
Konfekcja pościelowa
Konfekcja łazienkowa
Dekoracje okienne

Konfekcja stołowa
Konfekcja SPA
Pranie konfekcji

DLA CZŁONKÓW IGHP
-10 % RABATU
NA CAŁY ASORTYMENT

TEKSTYLIA HOTELOWE

www.berezzino.com

berezzino@berezzino.com

721 874 000

Producent wyrobów tekstylnych
Berezzino to firma z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym wyposażeniu
obiektów hotelowych w tekstylia.
Szyjemy dekoracje okienne z najlepszej jakości tkanin (tkaniny posiadają certyfikaty
ogniotrwałości). Dodatkowo oferujemy montaż szyn sufitowych, listew zasłonowych oraz prace
modyfikacyjne.
Dodatkowo oferujemy profesjonalną obsługę w następujących obszarach:
•

Pościel wykonana ze 100% bawełny lub bawełny z dodatkiem poliestru. Wszystkie tkaniny
posiadają certyfikat Oeko Tex, przystosowane do prania w temperaturze do 90 stopni.

•

Ręczniki do rąk, ręczniki kąpielowe lub maty podłogowe wykonane ze 100-procentowej
bawełny, krótka, strzyżona podwójna pętelka.

•

Poduszki i koce w standardzie hotelowym, wypełnienie naturalne (puch i gęsie pierze) lub
syntetyczne (100% antyalergiczne).

•

Pokrowce ochronne na materace, uszyte zgodnie z Państwa życzeniem.

•

Szlafroki z kołnierzem lub bez, wykonane w 100% z bawełny.

•

Obrusy wszystkich typów i rozmiarów, bieżniki oraz pokrowce na krzesła.

WSPIERAMY FIRMY W TWORZENIU
I FUNKCJONOWANIU SYSTEMU HACCP

www.bm-qualitygroup.pl

bmqualitygroup@gmail.com

723 094 464

HACCP - audyty, szkolenia,
dokumentacja, stały nadzór
Opracowujemy dokumentację systemu HACCP dla nowo otwieranych i
funkcjonujących
obiektów
gastronomicznych.
Prowadzimy
audyty
i
szkolenia
z
zakresu
system
HACCP.
We
współpracy
z akredytowanymi laboratoriami wykonujemy badania mikrobiologiczne
żywności oraz czystości powierzchni. Sprawujemy stały nadzór nad
systemem HACCP w wielu obiektach hotelowych na terenie całego kraju,
pomagając w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności, a tym samym bezpieczeństwa gości. Promujemy nowoczesne
rozwiązania wpływające na skuteczne zarządzanie systemem HACCP.
Pomagamy również w przygotowaniu obiektów hotelowych oraz
gastronomicznych do odbiorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w
rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z bezpieczeństwem
żywności w hotelach oraz obiektach gastronomicznych. Świadczymy usługi
doradcze w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności.

USŁUGI POMOCY PRAWNEJ

www.bochnacki.com

kancelaria@bochnacki.com

+48 22 627 27 33

Oferta usług pomocy prawnej
Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Bochnacki świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz Klientów z
różnych sektorów gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne w niemalże wszystkich dziedzinach i
specjalizacjach prawa.
Najczęściej Kancelaria doradza klientom w zakresie:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

prawa handlowego i prawa spółek
przekształcenia, fuzje i przejęcia
prawo nieruchomości
własność intelektualna i prawa autorskie
spory sądowe, mediacje, arbitraż
postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

finansowania inwestycji
prawo zamówień publicznych
prawo administracyjne
prawo pracy
doradztwo podatkowe

Z usług Kancelarii korzystają przedsiębiorcy działający m.in. w branży hotelowej, handlowej, inwestycyjnej,
nieruchomościowej, medycznej, bankowej, budowlanej i motoryzacyjnej. Kancelaria zatrudnia wykwalifikowany
zespół radców prawnych, adwokatów i prawników dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem
zawodowym zdobytym przy obsłudze klientów krajowych i zagranicznych.
Prowadzimy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
We współpracy stosujemy rozliczenia abonamentowe lub godzinowe w zależności od preferencji klientów
i rodzaju współpracy. Poszczególne sprawy wyceniamy indywidualnie. Swoją działalność i rozwój Kancelaria opiera
w dużej mierze na stałej, długoterminowej współpracy z klientami, zaufaniu i zadowoleniu ze współpracy oraz
dalszych rekomendacjach naszych Klientów.

WYKŁADZINY OBIEKTOWE

www.carpetstudio.pl

office@carpetstudio.pl

+ 48 602 184 548

Skandynawskie wykładziny
Carpet Studio to polski dystrybutor marki Ege Carpets – duńskich wykładzin
obiektowych o wieloletniej tradycji w segmencie hotelarskim. Wszechstronność
oferty Ege, możliwość dopasowania wykładziny do każdego budżetu oraz
niesamowite możliwości wzornicze powodują, że jest to propozycja dla każdego
projektu. W
naszym portfolio znajdują się zarówno duże hotele
międzynarodowych sieci, jak i obiekty prywatnych inwestorów. Niewielkie
minima logistyczne umożliwiają przeprowadzenie remontu nawet jednego pokoju
hotelowego, a dzięki lokalnej, europejskiej produkcji czas transportu ograniczony
jest do minimum. Skandynawska jakość Ege potwierdzona jest licznymi
certyfikatami, takimi jak Indoor Air Comfort Gold, BREAM, LEED, czy
rygorystyczny Cradle to Cradle.
Działające w ramach Carpet Studio Biuro Projektowe to znakomita pomoc dla
inwestorów nie tylko w zakresie wyboru wykładziny, ale także jej projektu,
kalkulacji i obliczeń oraz wszelkich kwestii od etapu koncepcji do finalizacji
zamówienia. Dzięki temu macie Państwo pewność, że Wasz projekt będzie
prowadzony przez profesjonalistów.

Creator Sp. z o.o.

PRODUKCJA KRIOKOMÓR OGÓLNOUSTROJOWYCH

www.kriokomory.pl

krio.oferta@creator.wroc.pl

+48 713 620 200

Zimno, które leczy i regeneruje
Creator Sp. z o.o. to wiodący w Polsce producent i dostawca kriokomór ogólnoustrojowych do
realizacji zabiegów medycznych, odnowy i rekreacji.
Kriokomory produkcji Spółki Creator działają obecnie w ponad 100 lokalizacjach w kraju, w wielu
krajach europejskich oraz w Rosji i USA. Spółka to także jedyny dostawca kriokomór, który
jednocześnie jest świadczeniodawcą usług rehabilitacyjnych we własnych 4 ośrodkach w Polsce
(ponad 2 mln zabiegów krioterapii).
Nowością na rynku jest kriokomora 1-2 osobowa Mono Cryo w wersji kompaktowej (2 x 2 metra),
która jest innowacją w Polsce, i może stanowić interesujące uzupełnienie oferty hoteli, wspierając ich
konkurencyjność czy tworzyć swoiste USP danego obiektu.
Mono Cryo to urządzenie certyfikowane, w pełni bezpieczne i doskonale nadające się do instalacji w
niewielkich pomieszczeniach w już działających hotelach, centrach spa oraz fitness & wellness czy w
ośrodkach rekreacji i sportu.
Obsługa i serwis Mono Cryo zostały ograniczone do niezbędnego minimum i nie wymagają
wyspecjalizowanych kadr, a proces realizacji zabiegu krio dla Gościa obiektu może obywać się z
wykorzystaniem personelu hotelu po stosownym szkoleniu.
Krioterapia ogólnoustrojowej jest dzisiaj usługą, którą można śmiało nazwać „modną” dla wielu grup
klientów, ze względu na bardzo pozytywne oddziaływanie na organizm i poczucie well-being.

Duni Sales Poland

WIODĄCA FIRMA DBAJĄCA O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

www.duni.com/pl

sales.poland@duni.com

+48 61 563 50 27

Mądry wybór dla hotelarzy
Grupa Duni jest jednym z wiodących europejskich dostawców
inspirujących koncepcji nakryć stołu oraz kreatywnych i przyjaznych dla
środowiska opakowań jednorazowego użytku.
Oferujemy produkty wysokiej jakości, takie jak serwetki, obrusy, świece,
akcesoria, talerze, kubki, sztućce, a także systemy pakowania dla
rosnącego rynku dań na wynos.
W trosce o naszą planetę i nasze dobre samopoczucie – tworzymy
radosne, ekologiczne, bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązania, aby
wszyscy ludzie mogli korzystać z jedzenia, wspólnoty czy designu.
Chcesz sprawić, by wrażenia w Twoim hotelu były zarówno bezpieczne jak
i satysfakcjonujące? Skontaktuj się z nami.

SOLUTIONS THAT DELIVER SUSTAINABLE OUTCOMES

WAREWASHING

KITCHEN HYGIENE

LAUNDRY

HOUSEKEEPING

HAND HYGIENE

FACILITY CARE

HOTELARSTWO RESTAURACJE CATERING

www.ecolab.pl

Krzysztof.Walczuk@ecolab.com

+48 501666673

Utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów oraz bezpieczeństwo
pracowników zapewniając czyste bezpieczne oraz komfortowe otoczenie.
Ecolab oferuje zrównoważone rozwiązania dla hotelarstwa, gastronomii
i cateringu. Rozwiązania, które są wdrażane, pozwalają zapewnić
satysfakcję gości oraz zagwarantować dobrą reputację marki.

Współpraca z Ecolab pomoże kontrolować koszty i zapewnić bezproblemowy
prowadzenie działalności.
Ecolab dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej
zapewniając czyste bezpieczne i komfortowe środowisko.
Osobom przebywającym w Państwa obiekcie dostarczamy produkty
pomagające zapobiegać zakażeniom.
Poprawiając czystość oraz wydajność operacyjną pomagamy skupić się na
zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentami oraz osiągnięciu
osiąganiu lepszych rezultatów.

www.elavon.pl

michal.meirowski@elavon.com
maciej.wyskiel@elavon.com

+48 609 248 120
+48 727 540 157

Kompleksowe usługi płatnicze
dla branży hotelarskiej
Począwszy od e-commerce, przez płatności mobilne po tradycyjne metody akceptacji
kart płatniczych, Elavon pomaga rozwijać biznes naszych klientów każdego dnia, bez
względu na kompleksowość rozwiązań. Od 25 lat wspieramy miliony klientów na
świecie rozwijając biznes przez wspieranie rozwiązań płatniczych. Nasze elastyczne,
bezpieczne i innowacyjne rozwiązania pomagają przyciągać i utrzymywać klientów,
rozwijać partnerskie relacje, procesować transakcje oraz upraszczać działania
operacyjne.
Jesteśmy wspierani przez siłę i stabilność U.S. Bank, piątego co do wielkości banku w
USA. Obsługujemy ponad pięć miliardów transakcji rocznie w 30 krajach świata,
będąc nieustająco w pierwszej piątce światowych dostawców usług płatniczych.
Portfolio naszych partnerów to już ponad 1,3 miliona firm na całym globie.
Elavon jako lider branży kieruje dedykowaną ofertę usług płatniczych dla sektora
hotelarskiego.

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE HOTELI W WYSOKOGATUNKOWE TEKSTYLIA

www.expert-tekstylia.pl

sprzedaz@expert-tekstylia.pl
biuro@expert-tekstylia.pl
michal@expert-tekstylia.pl

Zaopatrzenie HoReCa:
605416605
537542165

Firma EXPERT TEKSTYLIA Fabryka Komfortu, powstała z połączenia
doświadczenia produkcyjnego oraz znajomości przemysłu tekstylnego.

wieloletniego

Zaopatrujemy Hotele w wysokogatunkowe tekstylia do obsługi wszystkich działów:
- Housekeeping
- Gastronomia
- Wellness & Spa
- Dekoracje
Jako bezpośredni importer oraz producent możemy zaproponować Państwu produkty
dopasowane do indywidualnych wymagań oraz wsparcie pełnym doradztwem. Umożliwia
nam to własna szwalnia i hafciarnia oraz zespół wykwalifikowanych Pracowników.
Proponujemy szeroki wybór produktów pościelowych, ręczników, szlafroków, kołder,
poduszek, konfekcji stołowej, dekoracji tekstylnych itp.
Zapraszamy do współpracy zarówno w zakresie bieżącej obsługi tekstylnej obiektów
(wymiana, uzupełnienie asortymentu) jak i kompleksowego zaopatrzenia nowych
inwestycji hotelowych.
Zespół EXPERT TEKSTYLIA

GASTRO MAGIC SERVICE
NAJLEPSZY PARTNER TECHNICZNY

www.gastrowypozyczalnia.pl

506 058 128

gms@gastrowypozyczalnia.pl

Bronisze/Jawczyce, ul. Piastowska 65, 05-850 Jawczyce

www.polcard.pl

Drodzy Klienci,

renata.miszczycha@fiserv.com
mariusz.wilk@fiserv.com

696 006 326
600 470 028

GMS to wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego, kuchennego, bankietowego, cateringowego
i piknikowego. W naszej ofercie znajdziecie najlepszy i największy wybór zastawy stołowej: porcelany,
profesjonalnego szkła, sztućców, bielizny, stołów, krzeseł i różnego rodzaju sprzętów kuchennych
i piknikowych czy ogrodowych. Współpracujemy z wieloma uznanymi na rynku producentami w tym
między innymi są to takie marki jak: Rosenthal, Versace, Villeroy&Boch, Chef&Sommelier, Steelite,
Banquet,Open Up, Spiegelau, Riedel, Robbe&Berking, Hepp, St James, Zenix, Hamilton Beach, Dora
Metal,Unox, Rieber.
Kompleksowa oferta i własne zaplecze logistyczne pozwalają realizować zamówienia na terenie całej
Polski. Pomożemy w organizacji dowolnego eventu nawet dla kilkuset tysięcy osób.
Naszą branżą jest szeroko pojęta gastronomia (pośrednio pracujemy z żywnością), dlatego nadrzędną
kwestią w GMS jest spełnianie kryteriów i przestrzeganie standardów wymaganych przez instytucje
zezwalające na prowadzenie działalności gastronomicznej.
(Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego jest podmiotem, który na podstawie ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.z 2015, poz. 594ze zm.) podlega wpisowi do
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie
wypożyczania, magazynowania, mycia i osuszania sprzętu gastronomicznego.)
Dlatego my stawiamy na bezpieczeństwo, jakość i profesjonalizm, a te idą w parze z koniecznością
inwestycji. Nie tylko w nowości ofertowe, które prezentujemy na stronie internetowej i w katalogu, ale
przede wszystkim w nowoczesny magazyn, profesjonalne maszyny i urządzenia z dedykowanymi
środkami czystości (Winterhalter, Nicem), szkolenia personelu czy wymianę aut w posiadanej flocie.
Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań – jako jedyni w Polsce posiadamy maszynę
segregującą i myjącą sztućce, które następnie pakowane są w foliowe opakowania. Wszystko to dla
gwarancji higieny i bezpieczeństwa, bo myślą przewodnią naszej działalności jest hasło „Twoja impreza
jest dla nas równie ważna, jak dla Ciebie”.
Zapraszamy do współpracy!

SYSTEMY WSPARCIA SPRZEDAŻY B2B,
SZKOLENIA DLA SPRZEDAWCÓW I MANAGERÓW,
SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA VOUCHERAMI I MENU.

www.ideaprofit.pl

biuro@ideaprofit.pl

+48 504039601

Tak! Wiem!
Idea Profit od 10 lat dostarcza oprogramowanie dedykowane branży HoReCa i
Eventowej. Zgodnie z ideą ludzie dla ludzi projektujemy intuicyjne rozwiązania IT i
dostarczamy narzędzia ułatwiające codzienną pracę w oparciu o
automatyzację procesów i analizę danych.

CRM wspierający
sprzedaż, ofertowanie
i zarządzanie imprezami

Program zarządzający
interaktywnym kartami
restauracyjnymi
opartymi o QR kod

System do zarządzania
ewidencją i rozliczeniem
voucherów

W oparciu o wieloletnie doświadczenia zbudowaliśmy
także programy szkoleń dla zespołów sprzedaży.
Działamy po to, by kierunkować energię na odczytywanie
potrzeb klientów i inspirować do rozwijania oferty
Oraz budowania lepszych produktów.

Z produktów Idea Profit korzysta już ponad 250 obiektów:

hotele, restauracje, obiekty eventowe i okolicznościowe oraz firmy cateringowe.

LOG
PTH Sp. z o.o.

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

www.intuitionbathrooms.pl

kontakt@intuitionbathrooms.pl

+22 620 50 50

Czy łazienki mogą stać się wizytówką
Państwa hotelu?
Z wyposażeniem od IntuitionBathrooms to możliwe! Oferujemy sprawdzone
rozwiązania tworzone z najwyższą starannością i sercem. Produkty z naszej
oferty zdobyły uznanie wielu luksusowych hoteli butikowych, jak również
największych sieci hotelowych z całego świata. W ofercie znajdą Państwo
ponad 10 000 pozycji produktowych obejmujących armaturę łazienkową,
grzejniki w indywidualnych wymiarach, umywalki, wanny, brodziki, kabiny
prysznicowe, meble łazienkowe oraz akcesoria.
Współpracujemy z czołowymi producentami m.in. VADO, Vogue UK, Kermi,
LineaG, Decor Walther, Scarabeo, Astro Lighting, Noclaf, Bagnodesign.
Nasz zespół pomoże Państwu na każdym etapie realizacji, zarówno przy
dostosowywaniu specyfikacji, przez terminowe, jak i bezproblemowe
dostawy, aż po usługi serwisowe i pogwarancyjne. Z nami stworzą Państwo
w swoim hotelu łazienki, do których Goście będą wracali z przyjemnością.

Fabryka Materacy Janpol sp. z o. o.

PRODUKCJA MATERACY I ŁÓŻEK KONTYNENTALNYCH

www.bosquo.pl

hotele@janpol.pl

32 420 76 20

Bosquo by Janpol – materace
i łóżka dla hoteli
Tworzymy materace i łóżka do hoteli. Jesteśmy polskim producentem z 30-letnim
doświadczeniem.
Marka Bosquo by Janpol to część marki Janpol odpowiedzialna za sprzedaż na rynku
HoReCa. Bosquo by Janpol to katalog inspiracji bazujący na sprawdzonych i jakościowych
surowcach. Proponujemy wygodne, dobre dla zdrowia materace i łóżka, które dzięki
możliwości dopasowania konstrukcji do indywidualnego projektu pozwalają na tworzenie
klimatycznych i unikatowych wnętrz.
Produkujemy łóżka tapicerowane, łóżka kontynentalne oraz materace dla hoteli,
apartamentów i pensjonatów. Wykonujemy materace i łóżka w niestandardowych
rozmiarach, tworzymy wezgłowia dopasowane do projektów architektów.

Współpracując z nami mają Państwo szansę stworzyć niepowtarzalne miejsce, do którego
goście będą chętnie wracali. Wierzymy, że dobry materac, w miejscu takim jak hotel, to
klucz do sukcesu. Państwa Klienci szukają odpoczynku, a Państwo, dzięki naszym
produktom są w stanie zaproponować im najwyższy komfort.

Lanwar Jerzy Warszawski

HOTEARSTWO – SPA – PRIVATE LABEL

www.lanwar.com.pl

zamowienia@lanwar.com.pl

601 507 287

Lanwar od 1990 roku jest liderem w produkcji i dystrybucji kosmetyków hotelowych
w Polsce i Europie Wschodniej. Od 20 lat jesteśmy partnerem jednej z największych
na świecie organizacji zaopatrującej ten rynek – francuskiej Groupe GM.
W naszej ofercie posiadamy:
- NOWOŚĆ – system Ecofill (ekologiczny, bezpieczny system z możliwością
wielokrotnego napełniania), produkt w 100% podlega recyklingowi
- systemy dozujące wraz z uchwytami ze stali lub ABS(możliwość wyboru marki
kosmetycznej Azzaro, Mugler, Damana, Clarins , marki własnej, personalizacji,
kosmetyków ekologicznych)
- wyposażenie hotelowe(sejfy, suszarki, chłodziarki, zestawy do prasowania, zestawy
powitalne, kapcie, wieszaki)
- kosmetyki pakowane w ekologiczne tuby, butelki oraz galanteria eko
- kosmetyki jednorazowe światowych marek(Clarins, Mugler, Nuxe, Azzaro, Atelier,
Blaise Mautin, Guerlain)
- seria Lansept – profesjonalne środki do czyszczenia i konserwacji saun
drewnianych, tkanin materiałowych oraz outdoor, tapicerki
- NOWOŚĆ – seria relaksująca i energetyzująca do SPA (masło do ciała, olej, peeling
cukrowy i solny)

LES HIGIENA Sp. z o.o.

GASTRONOMIA - HOUSEKEEPING

www.leshigiena.pl

andrzejn@leshigiena.pl

502 021 639

Nasza oferta:
Użyczenie dozowników do mydła, papieru i ręczników pap. wraz z dostawa
materiałów eksploatacyjnych do toalet ogólnodostępnych i pokoi hotelowych
Dobór i dostawa profesjonalnych preparatów do sprzątania
Dobór i dostawa środków chemicznych do obszaru kuchennego wraz
z użyczeniem systemów dozowania
Kalkulacja kosztów zużycia w dziedzinie czystości i higieny w obiekcie.

LG ELECTRONICS POLSKA

TELEWIZORY HOTELOWE I EKRANY DO CZĘŚCI WSPÓLNYCH

www.lg.com/pl/business

Information.display@lge.pl

801 00 51 54

Doskonała rozrywka
i niezapomniane wrażenia
Telewizory hotelowe LG to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich hoteli, które na
pierwszym miejscu stawiają zadowolenie i wysoką jakość obsługi swoich gości.
To gwarancja znakomitej jakości obrazu i dźwięku, a także efektywne i
zaawansowane technologicznie rozwiązania mające na celu podniesienie
standardu każdego hotelu. Dedykowane oprogramowanie LG Pro:Centric Direct
pozwala zarządzać wyświetlaną treścią przeznaczoną dla gości, usprawniając
komunikację w obiekcie.
Wszystkie obecnie sprzedawane telewizory hotelowe LG są wyposażone w
dekoder DVB-T2.

MUMOTIVE Consulting Group

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

www.mumotive.pl

office@mumotive.com

696 494 696

#TERAPIA #ODBUDOWA #STRATEGIA
W jaki sposób czas trudności wykorzystać do odbudowy, aby nie stał się tylko okresem zmagań
z codziennością? Od czego rozpocząć zmianę? Co powinno się wydarzyć lub zmienić, aby hotel
działał w najbardziej optymalny i zrównoważony sposób? Co zmienić, aby wygenerować więcej
z kanałów sprzedaży i zwiększyć marżę na pobytach gości?
Firma to tygiel działań. Natłok spraw bieżących niejednokrotnie opóźnia lub uniemożliwia
dynamiczny i uporządkowany rozwój hotelu. W natłoku codziennych wyzwań trudno o
obiektywny i rzetelny wgląd z wewnątrz własnej organizacji. Dlatego dla naszych klientów
jesteśmy partnerami w definiowaniu i realizowaniu projektów w obszarach:
#TERAPIA #ODBUDOWA #STRATEGIA.
Siłą MuMotive Group są: wiedza, wieloletnia praktyka i kompetencje jej konsultantów
i współpracowników. Bardzo wierzymy w to, że praktyka połączona ze sprawdzonym knowhow i pasją prowadzą szybciej i efektywniej do CELU!
Zapraszamy do współpracy! Smart in Change!
#THERAPY #RENEWAL #STRATEGY

NESTLÉ NESPRESSO S.A.

Nestlé Nespresso SA jest pionierem i punktem odniesienia na rynku porcjowanej kawy najwyższej jakości. Firma
współpracuje z ponad 120 tys. rolników w 15 krajach w ramach programu AAA Sustainable Quality ™, który ma
na celu wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na plantacjach i ich okolicach. Stworzony w 2003 roku we
współpracy z NGO Rainforest Alliance program pozwala poprawić ilość i jakość zbiorów, zapewniając
zrównoważoną produkcję kawy wysokiej jakości i poprawiając jakość życia plantatorów i ich społeczności.

www.nespresso.com/pro

Piotr.Kawicki@Nespresso.com

600 333 458

KAWA WYSOKIEJ JAKOŚCI I EKSPRESY DOPASOWANE DO POTRZEB TWOICH GOŚCI

Wyselekcjonowana kawa
najwyższej jakości

Nowoczesne i łatwe
w obsłudze ekspresy

Niezawodne wsparcie
techniczne

16 wyjątkowych kaw dla
różnorodnych upodobań gości

Połączenie designu i najnowocześniejszych
technologii

Specjaliści dostępni 24h na dobę.

Gwarancja powtarzalnej wysokiej
jakość w każdej filiżance

Kompleksowa oferta ekspresów, od
rozwiązań profesjonalnych, po ekspresy
i akcesoria do pokoju hotelowego

Pełna kontrola kosztów systemu
porcjowanej kawy
Kawa pozyskiwana w zgodzie z
zasadami zrównoważonego rozwoju

Wygodne rozwiązania samoobsługowe

Kompleksowy serwis na miejscu
u klienta
Ekspresy zastępcze
Konfiguracja ekspresu i szkolenie
personelu

Niskie koszty eksploatacji
Serwis eventowy

Pallavi Group

PRODUCENT EKSKLUZYWNEJ HERBATY DLA HOTELI I RESTAURACJI

www.veertea.com

info@veertea.com

512 043 226

Herbata wyjątkowych miejsc
Jesteśmy polskim producentem wyjątkowych herbat
dedykowanych smakoszom herbaty oraz gościom hoteli
i restauracji. Nasze wiodące marki to Veertea Premium,
Pallavi oraz Saviti.

Nasze herbaty to luksusowe, starannie wyselekcjonowane
mieszanki stworzone specjalnie dla hoteli oraz restauracji
z myślą o wyjątkowych gustach ich klientów oraz wielbicieli
herbat. Pragniemy dzięki nim uczynić moment przy
herbacie bardzo wyjątkowym i niepowtarzalnym. Zarówno
w lokalach gastronomicznych, jak i w domowym zaciszu.

PPDS

TELEWIZJA HOTELOWA

www.ppds.com

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE

+ 48 600 438 078

mariusz.chludzinski@tpv-tech.com
Mariusz Chludziński
Sales Director Poland

PPDS

oferuje

innowacyjne

rozwiązania

telewizji

hotelowej

oraz

monitorów

wielkoformatowych, znajdujących szerokie zastosowanie w sektorach horeca,
zdrowie (szpitale, sanatoria), edukacja, handel, przemysł, biura. Jako jedyny
znaczący producent telewizorów na świecie, firma PPDS oferuje telewizory hotelowe
AndroidTV

-

PHILIPS

MediaSuite,

z

wbudowanym

Chromecastem,

pełnym

dostępem do tysięcy aplikacji w GooglePlayStore, funkcją GoogleVoiceAssistant,
aplikacją Netflix i wieloma innymi unikalnymi funkcjami hotelowymi. System do
zarządzania wyświetlaczami, tworzenia i dystrybucji treści multimedialnych PHILIPS CMND,

jest jedynym tego typu systemem na rynku, kompatybilnym

zarówno z telewizorami oraz monitorami wielkoformatowymi.

PMS Labs

Property Management System Laboratories

PMS Labs od ponad 25 lat specjalizuje się w
zwiększaniu
wydajności
i
wyzwalaniu
potencjału firm i hoteli poprzez wdrożenia
rozwiązań informatycznych i opiekę nad nimi
– zawsze kompleksową.
Mamy za sobą łącznie setki wdrożeń
i rozszerzeń do nich, a dziesiątkom firm stale

www.pmslabs.com.pl
www.hotellion.pl

świadczymy opiekę serwisową. Lista Klientów,
dla których pracujemy, obejmuje znane na
całym świecie marki. Nasze wdrożenia
opieramy tylko na rozwiązaniach własnych
oraz najlepsze rozwiązania na rynku od
solidnych i doświadczonych partnerów.
„Klient od dziś na zawsze”
- to idea, którą się kierujemy.

biuro@pmslabs.com.pl
kontakt@hotellion.pl

+48 32 279 22 50

Opis oferty
W branży hotelarskiej oferujemy kompleksowe wdrożenia oprogramowania, z ich filarem
– własnym oprogramowaniem recepcyjnym
niedawno wprowadzonym na rynek –
systemem hotellion.
To
profesjonalny
program
recepcyjny,
stworzony tu w Polsce, dla polskich hoteli, na
bazie 20 lat doświadczeń własnych i wielu
polskich menedżerów.
Przeznaczony do pracy dla bardzo wymagających obiektów hotelowych. Dzięki doświadczeniu nawet dłuższemu niż w branży hotelarskiej, integrowany z dowolnym systemem
lub sterowanym procesorem urządzeniem
wykorzystywanym w hotelu.
Dla najbardziej wymagających menadżerów możliwość dodania dedykowanych funkcji.

Wyróżniające cechy naszego systemu
inteligentny
mechanizm
rezerwacji
indywidualnych i grupowych – optymalizacja
integracja z zewnętrznymi systemami,
interfejsami i channel managerami
automatyzacja księgowań – jedyny na
rynku mechanizm pełnego, samodzielnego dekretowania, łącznie z rozliczaniem przedpłat
wsparcie ofertowania i sprzedaży
- aplikacja mobilna dla menadżera,
służb i gościa
- analizy ad-hoc na ekranie, zamiast
w formie raportów pdf i excel
- głęboka analityka biznesowa – dane
bezpośrednio z systemu dla USALI

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

www.polcard.pl

renata.miszczycha@fiserv.com
mariusz.wilk@fiserv.com

696 006 326
600 470 028

Fiserv Polska S.A. właściciel marki PolCard
Fiserv Polska S.A. właściciel marki PolCard, od trzech dekad współtworzy
rynek nowoczesnych płatności bezgotówkowych. Wspiera polskich
przedsiębiorców, administrację publiczną, operatorów transportowych
w bezpiecznej obsłudze płatności.
PolCard z sukcesem wspiera branżę hotelową. Dostarcza polskim
hotelom produkty i rozwiązania płatnicze zaprojektowane z myślą
o potrzebach tego sektora m.in. Generator Linków, który gwarantuje
bezpieczeństwo płatności.
PolCard należy do międzynarodowej grupy Fiserv znajdującej się
w gronie światowych liderów w dziedzinie płatności i technologii
finansowych.
Fiserv obecny jest w ponad 100 krajach i obsługuje prawie 6 mln
punktów handlowych na całym świecie.

Rezerwacje i marketing hotelu online
www.profitroom.com

kontakt@profitroom.pl

+48 61 840 23 80

Buduj przychody i markę
hotelu z liderem na rynku
W Profitroom mamy najlepszą technologię, doświadczony zespół
i dane z tysięcy polskich hoteli, które pracują na Twój sukces.
Naszym celem jest zwiększenie liczby rezerwacji bezpośrednich
w Twoim obiekcie.
Poznaj nasze rozwiązania:

Booking Engine 360

Hotel Websites

Marketing Automation

Payments

Channel Manager

Digital Marketing Services

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE

www.rational-online.com

info-poland@rational-online.com

22 864 93 26

Oferta na nowoczesną i wydajną kuchnię
RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w
zakresie
termicznego
przyrządzania
potraw
w
kuchniach
profesjonalnych. Lider innowacji od momentu stworzenia technologii
konwekcyjno-parowej regularnie proponuje udoskonalenia swoich
urządzeń
dostosowując
je
do
wymagań
rynku.
Obecnie
w urządzeniach RATIONAL na całym świecie produkuje się dziennie
ponad 130 milionów potraw.
Głównym celem firmy jest oferowanie jak największych korzyści
szefom kuchni przyrządzającym potrawy w kuchniach całego świata.
RATIONAL oferuje najlepsze w swojej klasie piece konwekcyjnoparowe iCombi oraz urządzenie multifunkcyjne iVario, które
odpowiadają
za
100%
wszystkich
procesów
gotowania
w
profesjonalnych kuchniach. O wysokiej klasie urządzeń i uznaniu na
rynku świadczy fakt, że w 2019 roku został wyprodukowany
milionowy piec konwekcyjno-parowy.

Roca Polska
Laufen

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

www.roca.pl
www.laufen.pl

maciej.zuranski@pl.roca.com

691 704 624

Wszystko do łazienki
Roca to globalna marka, z hiszpańskimi korzeniami. W Polsce
zatrudniamy około 1200 osób w 4 fabrykach. W ofercie można
znaleźć kompletne wyposażenie łazienek: ceramikę i meble
łazienkowe, stelaże podtynkowe, baterie, wanny, kabiny i
brodziki, urządzenia do hydromasażu, dodatki łazienkowe.
Szeroka oferta asortymentowa oraz cenowa, sprawia, że
możemy zrealizować oczekiwania każdego klienta.

REVENUE CENTER

www.revenuecenter.pl

biuro@revenuecenter.pl

+48 517 332 001

Hotelarstwo to ciągle zmieniający się rodzaj usług, w którym zachodzą coraz szybciej
zmiany dotyczące cyfryzacji. Każdy obiekt jest inny, każdy wymaga indywidualnego
podejścia, w każdym pracują inni ludzie. Przed każdym obiektem stoją również inne
wyzwania oraz inne możliwości.
Zespół Revenue Center powstał po to, aby ze zdobytą wiedzą, pasją i doświadczeniem
wspierać, wdrażać i zarządzać w imieniu swoich Klientów przychodową częścią ich
biznesu. Tworzymy strategie zarządzania przychodami, przygotowujemy plany
sprzedażowe, audyty oraz indywidualne raporty i indywidualnie dopasowane
rozwiązania. Tak przygotowane dane służą nam w ukierunkowywaniu zmian, ich
wdrażaniu i monitorowaniu, aby przy jak najlepszym wykorzystaniu już posiadanych
lub dostępnych na rynku narzędzi osiągać dla naszego Klienta optymalnie jak
najwięcej.
Staramy się być najlepsi, a codzienna praca na rzecz pracujących z nami hoteli
potwierdza, że przekłada się ona na optymalizację ich przychodów, ich rentowności i
rozwój w obszarach, które nie raz były niedostrzeżone.
Zakres działalności: m.in. Audyty, Outsourcing Zarządzania przychodami, Yieldingu,
zarządzania sprzedażą / kanałami sprzedaży, kontraktowanie, budżetowanie,
budowanie strategii, budowanie indywidualnych raportów (w tym również BI), USALI –
wdrażanie/audyty.

SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.

TEKSTYLIA W NAJLEPSZYM WYDANIU

www.salesianer.pl

office@salesianer.pl

+48 22 673 41 91

Ponad 100 letnie
zarządzanie tekstyliami w najlepszym
wydaniu
SALESIANER oferuje najwyższą jakość, higienę
i bezpieczeństwo dostaw w zakresie usług pralniczych, wynajmu tekstyliów dla
hotelarstwa, gastronomii oraz odzieży roboczej dla przemysłu i handlu. Naszą
ofertę uzupełniają tekstylia do pomieszczeń Cleanroom, higiena łazienkowa,
a także maty reklamowe i maty czyszczące.

Pralnie SALESIANER są pod stałym nadzorem Instytutu Higieny Roberta Kocha
w Berlinie, jeżeli chodzi o procesy dezynfekcyjne pranych tekstyliów.
Pralnia w Polsce posiada certyfikat RABC bazujący na normie EN 14065, będący
gwarancją nienagannej higieny.

TELEWIZORY HOTELOWE Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA
ROZWIĄZANIA DIGITAL SIGNAGE

https://www.samsung.com/pl/b
usiness/

k.makowiec@partner.samsung.com

600 099 067

Rozwiązania i produkty stworzone
dla hoteli i hotelarzy.
Teraz w pokoju hotelowym goście mogą
cieszyć się wrażeniami z oglądania, jakie
znają z domu. Z kolei hotel może skutecznie i
z łatwością zarządzać całą siecią posiadanych
wyświetlaczy.

Łatwy dostęp do ulubionych treści
Samsung Smart Hub oferuje gościom
dostęp do różnorodnych,
spersonalizowanych treści. Mogą więc
wygodnie oglądać ulubione filmy na
Netflixie czy wybrane programy
oferowane przez hotel.

LUKSUSOWE AUTOMATYCZNE ZADASZENIA TARASOWE

www.tarasola.pl

tarasola@tarasola.com
r.nakonieczny@tarasola.com

+48 512 340 045

Tarasola
Tarasola to producent aluminiowych, automatycznych zadaszeń z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku polskim i europejskim. Zrealizowaliśmy ponad 6258 konstrukcji.
Własne, autorskie konstrukcje i rozwiązania techniczne wyróżniają produkty Tarasoli na
rynku, a uniwersalność wzornictwa umożliwia ich zastosowanie w różnych rodzajach
architektury. Tarasola doskonale funkcjonuje jako samodzielne zadaszenie lub wpisane w
przestrzeń budynku. Istnieje także możliwość zadaszenia wewnętrznych podwórek,
wirydarzy automatycznie sterowaną konstrukcją. Dodatkowe wyposażenie sprawia, że nasze
produkty są kompatybilne ze sterownikami mobilnymi. Inteligentne sterowanie ułatwia
kontrolę nad zadaszeniem w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.
Modułowość to ogromna zaleta konstrukcji, a także korzystne rozwiązanie skierowane
głównie do kanału HoReCa. Inwestycja w tarasolę to poszerzenie swojej oferty i pozyskanie
większej grupy gości.

Misja zdrowia – LIVE BETTER LIVE LONGER

www.zepter.pl

l.wozniak@zepter.pl

+48 509 931 901

Oczyszczacze powietrza ZEPTER – technologia najnowszej generacji
Certyfikowane urządzenia do eliminowania alergenów, zanieczyszczeń, bakterii i wirusów!
Oczyszczają powietrze * jonizują * pochłaniają zapachy
Bądź innowacyjny!
Zadbaj o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort swoich Gości.
Zaufaj misji zdrowia ZEPTER!
1. Badania wykazują, że jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy jest
kluczowa dla naszego zdrowia, dobrego samopoczucia i wypoczynku.
2. Urządzenia Therapy Air iOn, Therapy Air Smart i Myion oczyszczają powietrze i eliminują
alergeny, kurz, pleśnie i grzyby, bakterie i wirusy, oraz smog, w tym nawet najmniejsze
zanieczyszczenia.
3. Gwarantujemy najwyższą jakość produktów, indywidualną opiekę Key Account Managera i
pełne wsparcie w całym
procesie sprzedażowym i serwisowym.
4. Indywidualnie podchodzimy do każdego Partnera i opracowujemy unikatową, optymalną ofertę.
5. Zapewniamy bezpłatną dostawę oraz elastyczne możliwości korzystania – zakup, wynajem,
leasing.
Tu dowiesz się więcej o naszej ofercie oczyszczaczy powietrza:
https://www.zepter.pl/Medical/Air-Purifiers
Przygotuj swój hotel na sezon zimowy, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort gości
i pracowników!

