Rozvíjíme českou
gastronomii
společně u jednoho
stolu.

Podnikání

Ekonomika

Vzdělávání

Zdraví

Kultura

Témata

Témata

Témata

Témata

Témata

— Business know-how

— Výroba

— Gastro a hotelové školy

— Most mezi vědou a praxí

— Foodology

— Inovace

— Zemědělství & Farmáři

— Gastro vzdělávání na ZŠ

— Institucionální stravování

— Zákaznická zkušenost

— Udržitelnost

— Služby navázané na gastro

— Celoživotní vzdělávání

— Data, analýzy, studie

— Cestovní ruch

Fakta

Fakta

Fakta

Fakta

Fakta

— 40 tis. podnikatelských

— 2% HDP + 2% HDP

— 157 gastro a hotelových

— 62 tun potravin sní

— Tradiční a rodinné recepty

Jsme organizací sdružující profesionály,
kteří jsou připraveni dávat zpět do oboru,
který milují a který je živí. Budujeme
férové gastronomické prostředí, ve kterém

subjektů
— 250 tis. zaměstnanců

se bude podnikatelům a dodavatelům

(přímých + v dodavatel-

v gastronomii lépe podnikat,

ském řetězci)

zaměstnancům lépe pracovat, učitelům
lépe učit, studentům lépe studovat

— 30+ zákonů, vyhlášek
a norem
Příležitosti

je gastronomie nedílnou součástí oblastí:

— 1.250 učitelů gastronoPříležitosti

mických předmětů
— 5.000 studentů ročně

— Lepší provázání na další
služby (ubytování, cestovní

— Cca 28 tis. profesionálů
školních restaurací

— Posílení partnerství

průměrný Čech za svůj

jsou součástí kulturního

život z toho 1/3 mimo

dědictví a hrdosti každého

domov.
— Každý druhý z nás
zemře na onemocnění
srdce a cév
— Skoro každý 10. občan ČR

Příležitosti

— Zjednodušení 20+
možných kontrol úřadů
— Možnosti financování
rozvoje a obnovy
gastro provozů
— Obnovení zastaralého
neekologického vybavení
restaurací
— Jednotný gastro hlas při
tvorbě legislativy

a producenty potravin

národa.
— Jídlo odráží naše hodnoty,
smýšlení a životní styl.
— Skrze jídlo snáze
poznáváme odlišné kultury.

trpí cukrovkou
Příležitosti

s českými zemědělci

gastronomické zážitky pro nás všechny.
Na národní, regionální i lokální úrovni

škol

ruch, finanční služby)

a lidem lépe jíst. Chceme, aby výsledkem
našeho každodenního snažení byly lepší

u přímých dodavatelů

— Modernizace ŠVP (Školní

Příležitosti

Vzdělávací Program)
pro obory gastronomie
a závěrečných zkoušek
— 50 % škol vyučuje
gastronomii dle
zastaralých norem
— Přímý vliv na kvalitu
stravování pro 1,8 mil dětí
denně

— Napravení poškozené
— Nutričně vyvážené
pokrmy šetrné k planetě
v restauracích

reputace gastronomie
v očích Čechů v důsledku
komunistické éry a 90. let

— Rekonstrukce systému

— Díky globalizaci můžeme

školního a nemocniční

obohacovat naši kuchyni

stravování

a zároveň musíme lépe

— Komunikace a osvěta

chránit místní speciality.

