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P Ř Í K L A D Y

T Á H N O U

KROK ZA KROKEM K ÚSPĚCHU

Pravda, kterou jsme si vypůjčili do titulku, je podložená zkušeností.
Pokud se někomu něco podaří, netřeba to vymýšlet jinak. Je dobré
se inspirovat jeho příkladem, pouze zkušenost přizpůsobit svým
podmínkám. Samozřejmě to platí i v gastronomii a hotelnictví.

Viliam Sivek, majitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel
Tentokrát jsme hovořili s Miloslavem Pecho, marketingovým
ředitelem společnosti EuroAgentur Hotels & Travel o tom,
jak se vypracovala v největší soukromou hotelovou společnost
provozující desítky hotelů a gastronomických zařízení a čím se
jí daří získanou pozici udržet.
Hotely a restaurace začleněné
v řetězci EuroAgentur Hotels &
Travel jsou především v hlavním
městě Praze, téměř dvě desítky
v centru města a jeho blízkém
okolí, další pak například v Karlových Varech, v Lánech u Prahy, v Hradci Králové, v Jihlavě,
na Lipně, ale také na českých
horách – na Božím Daru, v Jeseníkách nebo na Churáňově.
Se značkou Czech Made na
tričku
Na českém trhu působí společnost již sedmnáctý rok a jejím
speciﬁkem je vedle kvality uby-

tovacích a stravovacích služeb
jedinečný rezervační on-line
systém. Za tím vším se skrývá
práce Viliama Siveka, majitele
společnosti.
První hotel Selský Dvůr otevřel v roce 1992 a získané prostředky investoval do pořízení
dalších dvou hotelů o čtyři
roky později. V roce 1997 získal další a za dva roky vzala
společnost pod křídla ještě dva
hotely. Doslova expanze v otevírání hotelů na současných téměř čtyřicet začala symbolicky
nástupem do jedenadvacátého
století v roce 2001.
Úsilí Viliama Siveka korunované úspěchem neuniklo
pozornosti odborných kruhů
a opakovaně byl vyhodnocen
hoteliérem roku v kategorii
hotelových řetězců. Pod jeho
vedením je společnost stálicí
mezi stovkou nejúspěšnějších
společností, které působí v České republice. Byla vyhlášena

Hospodářskou komorou ČR
Exportérem roku a již pětkrát
byla oceněna prestižní značkou
Czech Made. Firma je nositelem mezinárodně uznávaného
certiﬁkátu managementu řízení
jakosti ISO 9001:2001. To potvrzuje její vynikající hospodářské výsledky, dlouhodobý růst,
stabilitu a společenský přínos.
V oborové kategorii Cestovní
ruch patří do první desítky těch
nej… společností.
Není divu, že hotely pod její
hlavičkou klienti vyhledávají
velmi často. Že jsou na správné adrese zjistí kromě jiného
i podle speciﬁckých znaků propagačních materiálů, které mají
jednotnou linii.
Značka Czech Made dává samozřejmě záruku kvality také
obchodním partnerům, a to
jsou bezpodmínečné stupínky
k úspěchu. Právě systematická
práce v budování značky je rozhodně tím správným tahem na
branku.
Tři druhy podnikání pod
jednou střechou
Společnost sdružuje vlastně tři
druhy podnikání. Má již zmíněný vlastní řetězec hotelů: některé má přímo v majetku, jiné
provozuje v pronájmu nebo
formou franšízy. Žádný klient
nepozná, v jakém systému hotel funguje. „V České republice
jsou etablovány téměř všechny
známé hotelové společnosti, ale
tvoří jen pětiprocentní podíl na
trhu. Společnost EuroAgentur
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Hotels & Travel má dlouholeté zkušenosti s franšízingem
v oboru hotelnictví. Společnost vlastní zastoupení licence
Ramada -Ramada Grand Hotel Symphony a Ramada Airport Hotel Prague a provozuje
dva hotely pod hlavičkou Best
Western -Best Western Hotel
Kampa a Best Western Hotel
Selský Dvůr. Vzhledem k našim zkušenostem mají o spolupráci touto formou zahraniční
partneři zájem, právě proto jednáme o dalším možném řetězci.
Stále se zvyšující počet společností, které s námi spolupracují, nás utvrzuje v tom, že námi
vytvořený franšízingový systém
je dobře nastavený a odráží se
i ve stále se upevňující pozici na trhu. Společnost je tedy
jednak příjemcem, ale i poskytovatelem franšízy, neboli franšízantem i franšízorem, což je
v České republice v hotelovém
sektoru unikátní skutečností.
Rozvíjející se hotelová síť zajišťuje, že námi nabízené služby
a produkty jsou pro našeho zákazníka rychleji a snáze dosažitelné ve vyrovnaném poměru
kvalita produktu a cena,“ řekl
Miloslav Pecho.
Současný trend: On-line
rezervační systém
Příkladů bychom ve společnosti
EuroAgentur Hotels & Travel
našli mnoho, ovšem zcela jedinečný je unikátní rezervační
on-line systém. „Jeho speciﬁkem je, že funguje současně pro
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odkudkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Nemusejí proto plánovat
dlouhodobě dopředu. Obrovskou výhodou je pružná reakce
nabídkou na poptávku, tím, že
má schopnost propojit jednotlivá zařízení a nabídnout tak
klientovi okamžitě alternativní
řešení. Za zmínku také stojí,
že klient dostane potvrzení své
objednávky okamžitě.

bankovní karty také zaplatit.
Rezervace je možná ale i bez
karty. Klient může zavolat do
rezervačního oddělení nebo na
hotel, kde si domluví ubytoávní
a platbu v hotovosti na hotelu.
Jedinou nevýhodou systému
je, že nedokáže upřednostnit
lukrativní objednávku. Není
schopen stejné kombinace jako
člověk,“ vysvětluje Miloslav pecho.
Existují tři výhody, proč mít
rezervační systém on-line.
Umožňuje lidem, aby si v uspěchaném světě rezervovali hotel

Klient v hledáčku
Většinu hotelů provozuje společnost v Praze, protože je
zaměřená především na klienty-byznysmeny, kteří přijíždějí na jeden dva dny kvůli
obchodním jednáním, nikoliv
za krásami měst a turistickými
atrakcemi.
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více zařízení. Pokud se někdo
rozhodne, že přespí v Praze,
stačí, když si vyhledá naše webové stránky http://www.euroagentur.cz, vybere si hotel,
který by mu nejlépe vyhovoval, zadá svůj požadavek, např.
dva jednolůžkové pokoje do
druhého dne. Obratem dostane informaci, zda je rezervace
úspěšná. V případě, že je hotel
obsazený, program zájemci nabídne zařízení nejbližší výchozí
poloze. Protože je systém přímo
napojen na banku, lze ubytování okamžitě prostřednictvím

Vlastní cestovní kancelář je
výhodou
Součástí společnosti EuroAgentur Hotels & Travel je
největší incomingová cestovní
kancelář v ČR zaměřená na
prodej vlastních hotelových
kapacit. S rezervačním systémem pracují zaměstnanci cestovní kanceláře, kde se sleduje
obsazenost hotelů. Je napojena
na světové rezervační systémy
a vyhledavače, což umožňuje
komunikaci tak, že je-li obsazeno vyhlásí se stop stav, nebo
můžeme velmi ﬂexibilně reagovat na poptávku, když se začnou
hromadit objednávky ubytování
třeba v souvislosti s pořádáním
nějaké větší akce. Ať už jde
o sportovní klání, mezinárodní
jednání či kongres nebo třeba
koncert známé skupiny.

„Takový klient vyžaduje nerušené pohodlí, prostor pro jednání, spojení se světem přes internet, operativní řešení potřeb.
Pokud na zdejším jednání zjistí,
že zítra musí být někde úplně
jinde, může se spolehnout, že
s našimi službami uspěje. I když
zavolá třeba o půlnoci, vždy
se nám podaří jeho poptávku
uspokojit.
Výhodou naší koncepce je, že
nabízíme komplexní ubytovací
a gastronomické služby. To, že
má společnost cestovní kancelář a rezervační systém on-line,
dává řetězci sílu.
Zjistíme-li, že se u nás někdo
ubytoval již opakovaně, přicházíme za ním s další nabídkou.
Totéž platí o společnostech,
pro které máme k dispozici
náš časopis Euro Travel Times
(ETT), který informuje o ﬁrmě
a o našich službách v plném
rozsahu.
Také se snažíme, aby klient poznal i naše další kapacity, a využil je při svých jednáních a výhledově se stal z kongresového
turisty turistou dovolenkovým.
Tudy bude směřovat náš další
vývoj. Můžeme mu v romantických částech Prahy zajistit třeba i svatbu a další oslavy, stejně
jako relaxační pobyty s vyšším
standardem, současným trendem jsou tzv. wellness pobyty.
Pokud by chtěl jít někdo stejnou cestou, nemá co dohánět,
může se od nás spíše učit nebo
s námi spolupracovat,“ uzavřel
Miloslav Pecho.
Phdr. Eva Fišerová
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