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INFLUENCERI PLATIA DVOJNÁSOBOK

AKÁ BUDE BUDÚCNOSŤ HVIEZDIČIEK

PO ČOM ŽENY TÚŽIA

KráSne KľučKy prácu neuľahčia

turiSti, choďte domov!

SpôSob bytia, SpôSob pitia

Kalifornský zmrzlinár sa vzbúril proti diktátu
sociálnych sietí, pridávajú sa k nemu malé
prevádzky po celom svete.

Vyhláška o klasifikácii ubytovacích zariadení
nariaďuje vybavenie a služby, o ktoré už hostia
nemajú záujem. Je čas na jej modernizáciu.

Horúcim trendom v cestovnom ruchu sú
ženy, ktoré cestujú sólo. Čo očakávajú od
ubytovacích a stravovacích služieb?

S Radúzom Dulom o tom, aké je byť
manažérom zámku s hotelom a prečo je
niekedy lepšie ubrať si hviezdičku.

Obyvatelia populárnych destinácií protestujú
proti nadmernému cestovnému ruchu. Zo
situácie profitujú neznáme miesta a hotely.

Víno z tokajských odrôd môže byť aj suché
a skvelo sa hodí do gastronómie. Máme pre
vás tipy na jeho snúbenie s jedlom.

Naozaj Nie sú ľudia?
Keď sa vám na stole kopia výpovede zamestnancov, možno je načase
prehodnotiť spôsob práce s personálom. Aj v segmente horeca platí,
že k iným výsledkom vedú iné kroky. Čoraz dôležitejší je personálny marketing.
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Harmonogram na rok 2020
HORECA
Vydanie

Dodanie
podkladov

1/2020

16. 1.

29. 1.

2/2020

13. 3.

26. 3.

3/2020

15. 5.

28. 5.

4/2020

17. 7.

30. 7.

5/2020

11. 9.

24. 9.

6/2020

13. 11.

26. 11.

bedeker Reštaurácie

13. 5.

28. 5.

KONGRESY
Lyžiarske strediská

Dátum
vychádzania

9. 9.

24. 9.

11. 11.

23. 11.

Bedeker kongresových hotelov na Slovensku

Kongresy 2020

Bedeker reštaurácií na Slovensku

REŠTAURÁCIE 2019
food & beverages & catering

workshop & event & team building

Odborný magazín pre hotely, reštaurácie a catering

w w w.mafraslovakia. sk
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