Veletrh wellness balnea, beauty styl, harmonie a fitness expo
PROGRAM ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Termín konání: 8.10.2009 (čtvrtek)
Místo konání: Letňany, Praha
Zajišťuje: Česká asociace wellness - Jan Bejdák Dis. – viceprezident ČAW
čas
10.00-10.30

Přednášející
Dr.Jan Hejma –
prezident ČAW (České
asociace wellness)

10.30-11.00

Mgr. František
Fryštenský – zahraniční
konzultant
v problematice wellness

11.00-11.30

Ing. Hana Faitová –
členka představenstva
ČAW
Jaroslav Fischer –
Generální ředitel
hotelu Frymburk
Člen představenstva
ČAW

11.00-11.30

11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-12.45

12.45-13.30
13.30-13.50

13.50-14.20

14.20-14.50

14.50-15.00
15.00 - 15.10

Téma
Současná úloha ČAW a její
poslání.
Základní principy a optimalizace
komerčního wellness provozu.
Health Fitness a diagnostika
v problematice wellness.

Kategorizace Wellness hotelů
Zkušenosti s provozem
hotelového wellness centra.
Kategorizace Wellness hotelů a
její důležitost v komunikaci
s klientem.
Zkušenosti s ,,znovurozjezdem“
Spa & Wellness hotelu Frymburk.
diskuze
Přestávka na oběd
Pozitiva a negativa kategorizace
Wellness hotelů a její důležitost
z pohledu AHR (Asociace hotelů a
restaurací).
Dotace a oblast wellness

Bc. Václav Stárek –
Generální sekretář
Asociace hotelů a
restaurací
Ing. Beránek – MAG
Consulting
Ing. Milan Šmíd
Příprava nových hygienických
Asociace pracovníků v
předpisů pro wellness
regeneraci
Pavel Hofrichter –
Wellness ve světě eventů, firemní
majitel zážitkové
akce využívající wellness.
agentury. Provozovatel
Doplněno o zajímavé wellness
www.wellnessnoviny.cz
lokace.
RNDr. Jiří Lošťák, člen
Franchising v oblasti wellness a
správní rady ČAF
fitness u nás a v zahraničí.
(České Asociace
Připravenost českého trhu na
Franchisingu) a
tento druh podnikání.
poradce
Diskuze
Pavel Košnar – člen
Představení ABAS ČR a její
představenstva
činnosti v oblasti legislativy pro
Asociace bazénů a saun
bazény a sauny

potvrzeno
ano

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano

ano

ano

ČR
ing. Miroslav Janů obchodní ředitel
Merida Hradec Králové
ing. Radek Steinhaizl –
generální ředitel GMF
Aquapark Prague a.s.

Sanitární zařízení a hygienické
prostředky

ano

Zkušenosti s provozem
Aquapalace Praha v Čestlicích

ano

15.50 - 16.10

Zdeněk Zelenka –
obchodní zástupce
Saunatop s.r.o.

Kryokabina – použití ve
zdravotnictví a wellness

ano

16.10 – 16.30

dr. Ing. Zdeněk
Pospíchal – ředitel qzp
s.r.o.

Mikrobiologická kvalita prostředí
wellness

ano

16.30-17.00

diskuze

15.10 – 15.30

15.30 – 15.50

Těším se na vás ☺
Honza Bejdák

