Unser Hotel spricht
Deutsch

Program implementácie nemeckého
jazyka na zvýšenie potenciálu získania
nových klientov a hostí z nemecky
hovoriacich krajín.

Unser Hotel spricht
Deutsch
„V našom hoteli rozprávame po nemecky“. Viac ako tretina všetkých
zahraničných turistov v rámci Európskej Únie pochádza z nemecky
hovoriacich krajín – Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.
Len turisti z Nemecka každý rok míňajú viac než 70 miliárd eur v zahraničí.
Bohužiaľ, z toho len minimálnu čiastku u nás na Slovensku. Pritom máme
čo ponúknuť: jaskyne, rozmanitú stredovekú kultúru, historické mestá,
krásnu prírodu, hory, lesy, jazerá, kúpele... s výnimkou mora určite všetko.
No kto o nás vie? Na mnohých portáloch v nemčine našu krajinu ani
neobjavíte. Množstvo našich podnikov, obchodov, hotelov a iných turistických
zariadení nemyslia na nemecky hovoriacich ľudí a ani neponúkajú svoje
webové stránky v nemeckom jazyku.
Veľká časť našich mladých ľudí sa venuje štúdiu angličtiny, ale len veľmi
málo nemčine. Avšak, nemecky hovoriaci cestovatelia sú, a to nielen
z pohľadu ich počtu, ale i ekonomickej sily, zvyknutí, že všetky typy služieb,
kamkoľvek v rámci Európy aj mimo nej zavítajú, im budú ponúknuté
v nemeckom jazyku. Ale na Slovensku? Na webových stránkach, jedálnych
lístkoch, propagačných materiáloch – málokde natrafia na nemčinu.
Tu badať obrovskú nevýhodu oproti porovnateľným zariadeniam v zahraničí,
ktoré ponúkajú svoje služby v nemčine, ako povedzme v Slovinsku,
Chorvátsku alebo aj v Česku.
Ako nemecký „Muttersprachler“ (rodený hovoriaci) Vám, respektíve
Vášmu podniku, ponúkam komplexné služby, ktoré Vás maximálne
podporia v snahe získať nových, príjemných a solventných hostí
z Nemecka, Rakúska i Švajčiarska.
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Zájazdy na Slovensko4:

0,27%

(192 328 osôb)
HDP1: 3 263 350 000 000 €
Nocí v cudzine EU podiel2: 29,6%
Počet zájazdov do cudziny3: 70 590 400

Zájazdy na Slovensko4:

Zájazdy na Slovensko4:

0,12%

(20 073 osôb)
HDP1: 607 640 000 000 €
Počet zájazdov do cudziny3: 16 650 000

0,99%

(96 777 osôb)
HDP1: 369 220 000 €
Nocí v cudzine EU podiel2: 2,7%
Počet zájazdov do cudziny3: 9 750 000

Ponúkané balíčky navýšia atraktivitu Vášho podniku o možnosť oslovovať hostí aj v nemeckom
jazyku. Tým získate nielen novú klientelu, ale taktiež potenciál k Vášmu ďalšiemu rozvoju.

Modul

Cena

(vrátane DPH)

Vypracovanie moderných
a atraktívnych textov v nemčine

program číslo
I

II

III

€ 149,-







jedálny / nápojový lístok

€ 49,-







Prospekty, letáky

€ 99,-





















webová stránka

Kurzy nemčiny
(do 12 účastníkov, vrátane materiálu a prípravy)

Herzlich willkommen
pozdraviť, privítať, predstaviť sa, zoznámiť sa s ľuďmi

Einkäufe

orientácia pri nákupe, „Čím poslúžim?”, „Chcel/a by
som...”, „Môžete mi poradiť?”

Reisen, Verkehrsmittel

hľadať informácie o cestovaní a dopravných prostriedkoch,
„Kam a kedy ideš na dovolenku?”, „Šťastnú cestu!”

Freizeit, Hobby
“Čo robíš vo voľnom čase?”, „Aké máš záľuby?”,
aktívne / pasívne využitie voľného času, čomu sa venujem

Gesundheit
„Na zdravie”, „Čo ti je?”, „Bolí ma hlava”,
v lekárni, u doktora, skoré uzdravenie

Kunst und Kultur

kúpiť si vstupenku, lístky sú už vypredané, „Koľko to
stojí?”, „Príjemnú zábavu!”

Menschliche Beziehungen

pripime si na zdravie, blahoželania, oslavy, sviatky,
„Blahoželám ti.”

Städte und Orte
informácie pre turistov, „Čo podnikneme?”, prehliadka
mesta, pamätihodnosti

Deutschland, Österreich, Schweiz
Informácie o jednotlivých krajinách, ich kultúre, mentalite
obyvateľstva i možných (ne) predvídateľných okamihoch

Der Abschied
lúčenie, „Dúfam, že nás prídete navštíviť.”

3 x 45 min
€ 199,€ 199,€ 199,-



€ 199,-



€ 199,-



€ 199,-



€ 199,-




€ 199,-





€ 199,-







€ 199,-







€ 1.093

€ 1.690

€ 2.287

€ 999

€ 1.499

€ 1.999

PLUS HOTLINE v NEMČINE za € 129,- prvý rok gratis
Ďalšie služby podľa dohody:
- kontaktovanie a vyhľadávanie nových obchodných partnerov a potenciálnych klientov v nemčine
- tlmočnícke a prekladateľské služby
- príprava a realizácia zájazdov, služby cestovného sprievodcu
a iné.

„Nie je to zvláštne, že doslovný preklad je väčšinou zlý preklad? Pritom
by sa dalo všetko dobre preložiť. Podľa toho sa vidí, čo to znamená
porozumieť jazyku. Znamená to poznať celý národ, ktorý ním hovorí.“
Georg Christoph Lichtenberg
(1742-1799), německý filozof, fyzik, spisovatel a diplomat

Scanned by CamScanner

Nechajte si poradiť a vylepšiť možnosti Vašej spoločnosti, hotela či
turistického podniku jedným z mála skutočných „Muttersprachler“
na Slovensku. Zdeněk Kedroutek strávil väčšinu doterajšieho života
v Nemecku a Rakúsku.
V Nemecku získal dva univerzitné diplomy v ekonomike a manažmente,
je profesionálom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a s mnohoročnými
skúsenosťami v turizme, gastronómii či riadenia obchodu. Po desiatich
rokoch života na Slovensku je tak ideálnym mostom medzi dvoma
rôznorodými krajinami a kultúrami.
Dipl.-Volksw. Dipl.-Kfm.

Zdeněk Kedroutek
Adresa:
Karola Šišku 38
90301 Senec, Slovensko
E-mail: info@nemcinaprevasuspech.sk
Mobil: +421 948 446 067
www.facebook.com/nemcinaprevasuspech.sk

