Váš partner
v oboru
gastronomie
a hotelnictví

ZASTUPUJEME
• Majitele a provozovatele
restaurací, kaváren a ostatních
gastronomických zařízení
• Majitele penzionů
• Majitele a provozovatele hotelů
• Provozovatele hotelových
zařízení v rámci
mezinárodních řetězců
• Odborné školy (učňovské,
střední i vysoké) v oboru
stravování, ubytování
a cestovního ruchu
• Dodavatele produktů pro
hotelový a restaurační
průmysl

VAŠE BENEFITY
• Informujeme Vás s předstihem o legislativě,
vyhláškách a vznikajících předpisech, které
ovlivňují Vaše podnikání. Získávání informací
je vnímáno jako jedna z nejdůležitějších výhod
členství. Nemusíte ztrácet čas vyhledáváním
informací, my to uděláme za Vás.
• Nabízíme členům metodickou podporu
v řadě oblastí. Zpracováváme šablony předpisů,
které jsou připraveny k okamžitému použití.
Týkají se provozních řádů, organizačních, např.
metodiky k alergenům, elektronické evidence tržeb,
ochrany osobních údajů, prodeje alkoholu a dalších.
Organizujeme semináře na aktuální problematiku.
• Prosazujeme společné zájmy našich členů
aktuálně v otázkách – nižší sazba DPH pro restaurace,
zjednodušený výběr daní, rovný přístup a kompetence
kontrolních orgánů, komerční podnikání státem
dotovaných zařízení, režim kouření a prodeje alkoholu,
rozhlasové a TV poplatky.
• Exkluzivně pro své členy zajišťujeme komplexní
správu s administrací autorských poplatků a úspory
u OSA a INTERGRAM, které Vám můžeme konkrétně
vyčíslit. Pošlete nám podklady a my Vám doložíme,
že ušetříte 7 – 20  %. Podpoříte se navzájem,
protože čím je nás více, tím méně platíte.

• Podporujeme a propagujeme všechny naše
členy na veletrzích, výstavách a gastronomických
akcích, online, na FB, na webech destinačních
společností a informačních center.
• Nabízíme mnoho v oblasti školení zaměstnanců
od obsluhy hostů, komunikačních dovedností,
aktivního prodeje až po kurzy zaměřené na střední
a vyšší management. Restauracím nabízíme možnost
účasti na gastronomických kurzech pod vedením
výrazných osobností oboru.
• Zapojíme Vaši restauraci do zajímavých projektů
v gastronomii… například: Ochutnejte Českou
republiku Czech Specials, Food festivaly po celé ČR,
Výroční ocenění Restauratér roku.
• Není to jen o nás. Podporujeme děti z dětských
domovů při studiích našeho oboru. Potkáváme se
s kolegy. Každoročně oceňujeme ty nejlepší. Sdílíme
zkušenosti z oblasti odpovědného podnikání.
Myslíme na okolí, připojte se také!
• Nabízíme program Cestujte s AHR, ve kterém
členové a jejich zaměstnanci mohou využívat
členské ceny za ubytování po celé ČR.
• O všech aktuálních krocích a připravovaných
změnách informujeme své členy včas
prostřednictvím pravidelných mailingů, NL, na
webových stránkách AHR ČR a v měsíčním
zpravodaji AHR Fórum.
• Pomáháme Vám najít zaměstnance.

Vaše členství
Nemusíte být gigant,
abyste ušetřili
Být členem AHR ČR
se vyplatí i malým
restauracím… proč?
Naše členská základna
má 1200 členů, dvě třetiny
Vašich kolegů nemají čas
se aktivně zapojit.
I přesto jsou s námi, aby
získali aktuální informace,
uspořili peníze a čas.
Členský příspěvek pro
restaurace a penziony činí
pouze 2070 Kč za rok…
což je 172 Kč/měsíc!
Navíc lze více než polovinu
částky zaúčtovat jako
daňově uznatelný výdaj.
A tyto náklady se Vám vyplatí.
Nejen, že se Vám vrátí,
Vy je touto cestou
můžete zúročit!

GENERÁLNÍ PART NER

Asociace hotelů a restaurací
České republiky o. s.
Revoluční 762/13
110 00 Praha 1
tel.: 236 042 320
fax: 236 042 319
e-mail: sekretariat@ahrcr.cz
web: www.ahrcr.cz
IČ: 00549436
DIČ: CZ00549436

EXKLUSIVNÍ PART NEŘI

www.hotelstars.cz
www.hsukatalog.cz

www.ahrcr.cz

www.czechadvisor.cz

PENZION

Jsme členem

RO K U

www.ahrcr.cz

2 0 1 4

www.ahrcr.cz

www.czechspecials.cz

www.pragueeventscalendar.com
výroční ceny ahr čr

