5.–6. 10. 2017 | kongresforgastro.cz

V LETŇANECH PROBĚHNE
NEJVĚTŠÍ ODBORNÝ KONGRES
Sedmý ročník tradičního veletrhu FOR GASTRO & HOTEL přinese
velkou novinku – největší odborný kongres v Česku. Řešit se na
něm budou i rovné podmínky na trhu hotelů a restaurací.

PROGRAM KONGRESU
Čtvrtek 5. října 2017 | GALAVEČER
18.00 Welcome drink
19.00 Tah na branku v hokeji a v podnikání
(Marián Jelínek, hokejový kouč a sportovní psycholog)
20.00 Kuchař roku ČR 2017/2018, vyhlášení výsledků soutěže
(ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR)
21.00 Živá hudba, doprovodný program, networking

Pátek 6. října 2017 | ODBORNÝ KONGRES
09.00 Slavnostní zahájení
09.30 V hotelech se zabydluje digitalizace
(Miroslav Bukva, Clarion Congress Hotel Prague)
Snadno a rychle, ale hlavně chytře!
(Roman Vaněk, Pražský kulinářský institut)

Zajímá vás například, kdo nejvíc vydělal na
zavedení EET a jak se za poslední rok změnily české hotely a restaurace? Na tyto a podobné otázky bude na kongresu odpovídat
také prezident Asociace hotelů a restaurací
ČR Václav Stárek. „EET by měla být zavedená plošně. Jak to bude po volbách, uvidíme.
Pokud by to ale bylo tak, že bude zavedena
jen na restaurace a obchody, pak si myslím, že
se jedná o diskriminaci jedné části trhu. Není
možné nastavit systém pro jednu skupinu podnikatelů tak a pro druhou jinak – buď EET pro
všechny, nebo vůbec. Pak totiž nedává smysl,“ říká k tomu Václav Stárek a dodává: „Když

13.30 Proč je víno v restauraci chytrá volba?
(případová studie, WineShop)
14.15 Kuchařská show Douglase Spiika
(ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR)
15.30 Coffee 4.0 – Inovace ve světě kávy
(případová studie konceptu „chytrá káva“, Julius Meinl)
16.15 Perfect serve nápojů: zážitek pro vaše hosty
(barmanská show s ochutnávkou, Tomáš Kučera, Barlife)
Změna programu vyhrazena
Pro vstup na akci je nutná registrace na kongresforgastro.cz
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na jedné straně provozujeme EET a podobná
opatření, která by měla zefektivnit výběr daní,
pak je nutné se zamyslet nad strukturou těch
daní. Je jednoznačně prokázáno, že čím je vyšší DPH, tím pomalejší je běh ekonomiky a hůř
se daří podnikatelům. Je to také větší motivace
k daňovým únikům.“
Přijďte i vy diskutovat o zásadních otázkách
podnikání v pohostinství, mezi které bude patřit problematika sdílené ekonomiky, budoucnost papírových a elektronických stravenek
nebo nové zákony vztahující se na podávání
alkoholických nápojů, kouření v restauracích či
ochranu osobních údajů.

11.00 Směřuje HoReCa k narovnání podmínek na trhu?
Analýza a panelová debata: budoucnost stravenek,
výsledky EET, perspektivy sdílené ekonomiky
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5.–8. 10. 2017 | www. for-gastro.cz

FOR GASTRO & HOTEL

MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE

5.–8. 10. 2017
| kvalitní přehlídka nejzajímavějších produktů
a služeb pro gastroprovozovny, restaurace a hotely s novinkami a novými inspiracemi

| interaktivní prezentace, degustace, workshopy a semináře
| odborný KONGRES FOR GASTRO & HOTEL
| KUCHAŘ ROKU 2017/2018 – soutěž Asociace kuchařů a cukrářů ČR
| GLOBAL CHEFS CHALLENGE – celoevropské semiﬁnále soutěže kuchařů
Světová asociace kuchařů a cukrářů (World Association of Chefs Societies)

| GASTRO TOUR
– komponovaný program o nových trendech v gastronomii od T&M CREATIVE

| FOOD STREET FESTIVAL – gurmánské lahůdky
pestrobarevných chutí z celého světa z mobilních gastrovozů

| ROK VENKOVA 2017 – projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
| Nové trendy v gastrotechnologiích na americkém a britském trhu
| Nabídka vybavení, nábytku a interiérových dekorací pro hotely
| Soutěže barmanů, baristů, teatenderů a pivních specialistů
Registrace na doprovodný program veletrhu for-gastro.cz/program
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ZÁŠTITA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ
MARIANA JUREČKY
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