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Я ТЕЖ ХОЧУ МАТИ СВІЙ ГОТЕЛЬ!
І УСПІШНИЙ РЕСТОРАН
ПРИ ГОТЕЛІ!

ІІ Львівський Спеціалізований Форум для Готелярів  та 

Рестораторів 

При умові попередньої реєстрації!

Кількість місць обмежен

Медіа Партнер м. Львів,
вулиця Миколи 
Коперника 17,
Палац Мистецтв

м. Львів,
вулиця Миколи 
Коперника 17,
Палац Мистецтв

Участь у ІІ Спеціалізованому готельному 
форумі - безкоштовна.

Реєстрація на сайті

findinukraine.com.ua або
facebook.com/findinukraine067 310 14 03

Довідки за телефоном

Адреса

18 жовтня
10:30 – 17:30

Як до нас Дібратися? Увага!

Спікери

Єжи Міклєвскі

Викладач, відомий консультант 

готельних інвесторів у Польщі. 

Спеціалізація: різносторонній 

аналіз локалізації під кутом 

готельної інвестиції.

Лала Тарапакіна

Автор проекту «Знайдено в Україні», 

спеціаліст по нестандартному 

туризму.

Досвідчений готеляр та консультант, 

спеціаліст з маркетингу, продаж, 

планування та розвитку готелів та 

ресторанів.

Заступник управляючого 

ресторанами мережі готелів 

«Рейкарц». Співвласник мережі 

креативних пабів (Київ).

Тетяна Гончаренко

Андрій Магалецький

Досвідчений спеціаліст із планування та 

запуску готелів (50+проектів). Будував 

Олімпійське селище в Турині, випускник 

Лозаннської готельної школи.

Іван Лунь

PROJEKTHOTEL
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Програма форуму

Частина 1: Роздуми на тему «Я також хочу мати свій готель»

Ви давно мрієте або вже зібралися відкривати готель? 

Що потрібно знати щоб почати правильно.

Частина 2: Готелю — бути! Що робити далі щоб заробити гроші?

Ви вже маєте готель, але бізнес не приносить очікуваних результатів та КРІ?

Як покращити, що перевірити і як взагалі проаналізувати?

Продовження програми: заходи в рамках Львівського туристичного форуму. 

Адреса проведення: Львівярня. вул. Клепарівська 18.

Реєстрація10:30

Єжи Міклєвскі11:00 – 11:45

11:45 – 12:30

Урочисте відкриття XI Виставки «ГОТЕЛЬНИЙ ТА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС» 

та Львівського туристичного форуму «Туризм. Перезавантаження»

«Я також хочу мати свій готель!»  

(про те, як створювати готельні інвестиційні проекти, щоб реалізувати 

мрію мати власний готель) 

Тетяна Гончаренко15:00 - 15:45

Стратегічний маркетинг. Навіщо і кому саме він потрібен?

Що треба знати і зробити на старті? Як налаштувати продажі? З чого і коли 

починати? Без чого не може бути успішних продаж і розвитку бізнесу?

Іван Лунь

Який готель будувати в Україні краще?

Як вирішити чи будувати готель в сучасних реаліях? Що зараз потрібно 

інвестору, банку, оператору і вам. Реалії та практика від одного з 

найдосвідченіших готельних девелоперів України.

Андрій Магалецький15:45 - 16:30

Успішний ресторан при готелі — фантазії? Реальність!

Ресторан при готелі — супутня послуга чи окреме джерело доходу?

Інвестуєте в ресторан при готелі — інвестуйте правильно. Модель успішного

ресторану. Я знаю як зробити ресторан успішним!

18:00 – 19:00 Перезавантаження від Павла Шеремети

Лала Тарапакіна16:45 – 17:30

19:00

Яким точно не має бути готель?

100+1 кейс з реальних подорожей західною Україною. 

Я знаю що потрібно сучасному гостю та туристу. Чи готові ви це надати? 

Прийняття з нагоди відкриття Львівського Туристичного Форуму та Виставки 
«ТурЕкспо»  

(Львівярня, вул. Клепарівська 18. Квитки можна придбати окремо.) 

Приклад концепції готелю VERYMEN

12:30 – 12:45 Перерва

14-15 – 15:00 Перерва

12:45 - 13:30

Єжи Міклєвскі

Можливості фінансування готельних інвестиційних проектів з польських
джерел.

13:30 - 14:15

16:30 - 16:45 Перерва

11:00


