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Szkolenie warsztatowe prowadzone w formie interaktywnej 

z wykorzystaniem następujących narzędzi komunikacji: 
 
 

✓ wykład 
✓ dyskusja moderowana 
✓ ćwiczenia warsztatowe 

✓ prezentacja studiów przypadku 
✓ sesje pytań i odpowiedzi 

 





MÓWIĄ O NAS

„Szkolenia wykonywane na bardzo wysokim poziomie. Duża dawka wiedzy, super podejście do kursantów  

i profesjonalizm! Polecam! (…)” 

-  Anna Lenik, Dwór Wapowce 
 

„Pod względem merytorycznym, szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Interesujące treści, jasny przekaz i miła 

atmosfera. Trenerzy Pan Paweł Iskrzycki i Szczepan Piechota rzetelnie i bardzo przystępnie omówili nie tylko 

teorię, ale również zaprezentowali szereg praktycznych tipów i trików. Nie sposób nie wspomnieć  

o dofinansowanie jak również jego rozliczenia z operatorem. Polecamy firmę Hotele Plus i sami z pewnością 

jeszcze skorzystamy z ich usług szkoleniowych. (…)” 

- Katarzyna Florek, Restauracja Novo Sądecka oraz Florencja Florek 

 
„Szkolenie zamknięte zostało w pełni dostosowane do naszych potrzeb.  
Profesjonalne podejście trenera, fachowo przygotowane materiały oraz zajęcia praktyczne. Rekomenduję (…).” 
 

- Wiesława Witkowska, Glamour House 

„Praktyczność poruszanych aspektów połączonych z umiejętnie przekazywaną olbrzymią wiedzą trenera dała 
wymierne efekty udziału w szkoleniu. 
Hotele Plus polecamy każdemu kto szuka najwyższej jakości szkoleń w zakresie HORECA (…).” 
 

- Andrzej Witek, Hotel Witek 
 

„Praktyczność i bezpośrednia przydatność.  
Zdecydowanie szkolenia tej firmy wyróżniają się na rynku (…).” 

- Tomasz Rybaczek, Artis Loft 
 

„Rewelacyjne szkolenie! Intensywne 4 dni, które podniosły kwalifikacje personelu, pomogły zdobyć nowe 
umiejętności praktyczne oraz wymienić doświadczenie z trenerem-praktykiem. Polecamy wszystkim, którzy chcą 
wpłynąć na motywację i jakość pracy swojego zespołu (…)” 

- Dwór Dwikozy 

 

„Szkolenie z nowych technologii ze Szczepanem - świetna sprawa. Mnóstwo przydatnych protipów i informacji. 

Część merytoryczna bardzo ciekawa, a warsztaty… Zdjęcia mówią same za siebie! Nawet największy laik 

fotograficzny rozbudzi w sobie pasję i zapał - sprawdzone info. 

Szczerze polecam (…)” 

- Daria Duralska, Hotel Europa 

 

 



 

 

hoteleplus.pl 

 

e-mail: biuro@hoteleplus.pl 

 

tel: +48 797 484 283
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