gastronomia

Konferencje,
bankiety i ...
Autor jest
doÊwiadczonym
hotelarzem, dyrektorem
hotelu Filmar w Toruniu

nieprofesjonalni kontrahenci
Prowdzàc negocjacje dotyczàce sprzeda˝y imprez, hotelarze cz´sto majà
do czynienia z osobami, które po raz pierwszy wyst´pujà w roli organizatora.
Mo˝e to mieç fatalne konsekwencje dla obu stron. Mo˝e... ale wcale nie musi

eÊli z przedstawicielami hotelowego dzia∏u marketingu spotyka si´ organizator
konferencji majàcy doÊwiadczenie w prowadzeniu podobnych imprez, to rozmowy b´dà merytorycznym uzgadnianiem zakresu zamawianych
us∏ug i ewentualnym spieraniem si´ co do wysokoÊci cen tych˝e us∏ug.
Z o wiele gorszà sytuacjà mamy do czynienia wówczas, gdy pracownik marketingu
musi
uzgadniaç
szczegó∏y z osobà
bez doÊwiadczenia.
OczywiÊcie mo˝e
równie˝ zaistnieç
sytuacja, ˝e to w∏aÊnie
pracownik
marketingu pójdzie
na spotkanie zupe∏nie nieprzygotowany
lub nie b´dzie mia∏
elementarnej wiedzy
na temat turystyki
biznesowej. Ale t´ sytuacj´ pozostawmy bez
komentarza, bo w ˝adnym dbajàcym o wizerunek hotelu nie powinna
mieç ona miejsca. Ka˝dy nowy pracownik na pierwsze
swoje rozmowy powinien
udaç si´ w towarzystwie do-
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Êwiadczonego kierownika
marketingu lub nawet dyrektora hotelu.

Zrazy z chardonnay
Co jednak robiç, gdy na spotkanie organizacyjne przyjdzie ktoÊ, kto konferencje postrzega przez pryzmat zaj´ç,
jakie mia∏ w liceum albo
na studiach? Podczas rozmów zamawia szampana,
myÊlàc o winie gazowanym
(bo nawet musujàcym nie
sposób go nazwaç) zza naszej
wschodniej granicy. A gdy t∏umaczymy mu, ˝e mo˝emy zaserwowaç te˝ szampana, dopytuje si´, czy oryginalnego
francuskiego. Tak jakby jakieÊ inne wino mog∏o byç tak
nazywane. Cz´sto próbuje
np. zarezerwowaç sale konferencyjne „tak na 50 proc.”.
– W dzieƒ konferencji powiem
panu, ilu ostatecznie b´dzie
uczestników – mi∏o informuje
bez zmru˝enia oka. To oczywiste, ˝e ka˝da firma stara
si´ jak najd∏u˝ej odwlec moment ostatecznego potwierdzenia iloÊci noclegów i sal
konferencyjnych – jest to normalne i mieÊci si´ w zakresie
kwestii negocjacyjnych. Jak
jednak rozmawiaç z kimÊ, kto
zupe∏nie nie rozumie, dlaczego ma zap∏aciç za noclegi
www.e-hotelarz.pl
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Wojciech ¸opaciƒski
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swojej grupy wy˝szà cen´
od weekendowych propozycji
dla goÊci indywidualnych?
A jeÊli ów organizator konferencji po prostu obrazi si´
na takà polityk´ hotelu?
Do którego momentu powinniÊmy si´ zgadzaç na równie
radosne, co nieÊwiadome
istoty rzeczy propozycje kontrahentów i w którym momencie (i czy w ogóle) powiedzieç „nie”. Nie b´dziemy
przecie˝ robiç problemów goÊciowi, który zamawia w hotelowej restauracji chardonnay do zrazów wo∏owych.
JeÊli tak lubi i p∏aci, to w porzàdku. Mo˝na mu tylko ˝yczyç smacznego. KiedyÊ
w
Szczecinie
przyszed∏
do mnie wyk∏adowca ekonomii i chcia∏ zorganizowaç
konferencj´ na 200 osób.
Po uroczystym otwarciu imprezy goÊcie mieli rozejÊç si´
do mniejszych sal, aby przeprowadziç w nich dyskusje
panelowe. O liczbie mniejszych sal pan wyk∏adowca
chcia∏ mnie poinformowaç
(i oczywiÊcie potwierdziç zamówienie) w dniu przyjazdu
goÊci. D∏ugo trwa∏o jego milczenie, gdy twardo zasugerowa∏em mu, ˝e w okreÊlonym
terminie przed konferencjà
musz´ znaç iloÊç sal, aby te
niewykorzystane
jeszcze
sprzedaç. I pomyÊleç, ˝e on
uczy∏ ekonomii!

Reakcja
profesjonalisty
Zgadzanie si´ na wszystko
musi mieç swój koniec.
W pewnym momencie musimy asertywnie postawiç
na swoim. Nie mo˝emy przecie˝ uczestniczyç w organizacji uroczystego bankietu
za 15 z∏ albo czekaç do ostatniego dnia na potwierdzenie
liczby pokoi, bo po prostu zostaniemy z niesprzedanymi
na nast´pny dzieƒ. Jedna
z maksym hotelarskich mówi,
www.e-hotelarz.pl

˝e pokój niesprzedany
dziÊ jest pokojem straconym na zawsze.
Musimy zareagowaç.
Ostatnio
pewna znamienita instytucja,
wystawiajàc
kolacj´ w hotelu chcia∏a podaç
trzy
zakàski
w
praktycznie
tym samym czasie.
GoÊcie idàc do sali
restauracyjnej mieli
mieç mo˝liwoÊç skorzystania z propozycji koreczków. Nast´pnie lekka
zakàska mia∏a byç wy∏o˝ona
na sto∏y. A na koniec kelnerzy
mieli wyserwowaç trzecià.
Ka˝dy, kto choç troch´ ma poj´cia na temat organizacji
uroczystego bankietu, zauwa˝y problem, nie w iloÊci
oczywiÊcie zakàsek poprzedzajàcych
danie g∏ówne,
ale
w formie ich
podania. Pomieszanie
serwisu niemieckiego
i rosyjskiego z typowym przyj´ciem angielskim mo˝e
byç ciekawym eksperymentem
kulinarnym, ale niekoniecznie udanym.
W takich w∏aÊnie momentach trzeba reagowaç. Mo˝emy delikatnie poinformowaç
kontrahenta, ˝e: – W trosce
o sukces paƒstwa imprezy jesteÊmy zmuszeni zdecydowanie odmówiç wykonania tego,
chyba ˝e uda nam si´ znaleêç
inne rozwiàzanie. Pami´tajmy,
˝e gdy przyj´cie si´ nie uda, to
nam b´dzie przypisana wina.
To o naszym hotelu rozejdzie
si´ negatywna opinia. JeÊli

uda nam si´
jednak jasno wyt∏umaczyç motywy zmian i nie
dopuÊcimy
do myÊlenia goÊcia, i˝ chcemy
sobie tylko u∏atwiç, to z pewnoÊcià powa˝nie rozwa˝y on
sugestie. Trzeba byç pewnym
swoich racji i
– pami´tajàc innà z∏otà maksym´
hotelarstwa, ˝e goÊç
ma zawsze racj´ – spokojnie
przekonaç rozmówc´ do naszych propozycji. W rozmowie
musimy byç postrzegani jako
profesjonaliÊci. Rozmówca
chce si´ oprzeç na naszej wiedzy. Cz´sto wr´cz pyta, jak byÊmy widzieli pewne rozwiàzania. Wtedy wystarczy doradziç i graç rol´ eksperta.
OczywiÊcie musimy nim rzeczywiÊcie byç, bo w przeciwnym razie lepiej nie iÊç na negocjacje.
Naszymi rozmówcami sà
cz´sto osoby, które po raz

Przedstawiciele
hotelu muszà
byç postrzegani
w rozmowach
jako profesjonaliÊci, poniewa˝
klienci
zazwyczaj chcà
oprzeç si´
na ich wiedzy

pierwszy w ˝yciu zajmujà si´
tego rodzaju projektem. Wiodà
wÊród nich prym lekarze, profesorzy wy˝szych uczelni,
urz´dnicy ni˝szego szczebla,
asystenci prezesów lub pracownicy dzia∏ów marketingu
w du˝ych firmach. Zamiast powierzyç organizacj´ imprezy
profesjonalnym firmom, decydujà si´ sami sprostaç temu zadaniu. Wydaje im si´, ˝e skoro
sà dobrzy w swoich obowiàzkach, to i z tym sobie poradzà.
Potem jednak np. okazuje si´
w dniu konferencji, ˝e musimy
pomieÊciç jeszcze dziesi´ciu
wystawców z dwumetrowymi
stendami, w sali wypchanej
krzes∏ami po brzegi albo ˝e 100
zamówionych na przerw´ kaw
to faktycznie (jak sugerowaliÊmy) za ma∏o dla 150 uczestników. I tak dalej.
Swojà drogà zastanawiam
si´, dlaczego ci wyk∏adowcy,
ordynatorzy, asystenci nie zajmujà si´ swoimi wa˝nymi obowiàzkami, zamiast po kilka
razy spotykaç si´ z nami. •
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