FOR GASTRO & HOTEL nastartuje obor pohostinství
Desátý veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO &
HOTEL se koná od 1. do 3. října 2020 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Letošní ročník je klíčovou
příležitostí pro tuzemské podnikatele a firmy, kterým umožní setkání s odborníky, obchodními
partnery i veřejností. Kromě novinek a technologií z oboru je připraven i atraktivní doprovodný
program. Letňanský areál zajistí bezpečí a komfort návštěvníků i vystavovatelů.
Z důvodu určeného maximálního počtu osob v jednotlivých sektorech v jeden okamžik jsou
v prostorách instalovány technologie mapující aktuální množství lidí. Změní se i rozložení expozic
uvnitř hal, kdy budou rozšířeny uličky v průchozích koridorech. Součástí nového vybavení areálu jsou i
stojany s dezinfekcí rukou a budou častěji dezinfikovány i prostory výstaviště. Kontrolovat se bude
také dodržování povinnosti pohybovat se v prostorách se zakrytými dýchacími cestami.
Aby měli profesionálové zajištěn prostor pro svá jednání, první dva dny akce budou přístupné
především B2B klientele po předchozí registraci. Prostory výstaviště PVA EXPO PRAHA budou patřit
společnostem a produktům z gastronomie a také zde bude připravena GASTRO TOUR – programová
zóna uvádějící novinky a trendy oboru i špičkové šéfkuchaře a jejich práci. Představí se také firmy z
hotelnictví, prezentovat se budou i designéři navrhující vybavení interiérů a k vidění bude i ukázková
hotelová recepce, lobby bar a pódium s programem. Návštěvníci se mohou těšit třeba na přednášku
Ivy Bastlové s názvem Hotely: DESIGN x NE-DESIGN x REDESIGN, přednášky Marketingové kanály pro
hotely, Profesionální úklid hotelů či představení IT systémů a nových technologií pro toto odvětví. Na
přednášky se mohou zájemci registrovat na www.for-gastro.cz/program.
V PVA EXPO PRAHA se 1. října opět uskuteční největší odborné setkání KONGRES FOR GASTRO &
HOTEL, kde budou pro profesionály z oboru přednášet uznávaní odborníci. Hlavním tématem
kongresu bude aktuální „Nová éra pohostinství: Jak oživit svůj podnik?“. Více na
www.kongresforgastro.cz

