XIII научно-стручна конференција са међународним учешћем
ХОТЕЛСКА КУЋА 2021
Научну-стручну конференцију са међународним учешћем организује Пословно
удружење хотелско-угоститељске привреде Србије ХОРЕС, под покровитељством
Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.
Планирано је да се ХОТЕЛСКА КУЋА организујe почетком октобра 2021. године, у
једној од приоритетних туристичких дестинација Србије: Златибор, Врњачка Бања,
Београд.
- Тема конференције -

„Хотелска индустрија и туризам у постковид периоду – нова нормала.
Подтеме
 Конкурентност хотелске индустрије Србије на међународном тржишту у постковид
периоду;
 примена здравствено-санитарних мера у циљу унапређења здравствене сигурности
гостију и запослених у угоститељским објектима „Чисто и сигурно / Clean & Safe“;
 подршка одрживом опоравку и развоју туризма;
 паметне (смарт) туристичке дестинације;
 нове инвестиција у туристичку супра-инфраструктуру усаглашавање (хармонизација)
прописа са стандардима ЕУ у домену класификације и категоризације смештајне
понуде, статистике, заштите потрошача, животне средине, безбедности корисника
услуга и др;
 управљање приходима хотела (Hotel Revenue Managment);
 усаглашавање образовног система (дуално образовање) са потребама хотелске
индустрије;
 иновативни маркетинг у хотелијерству и туризму;
 промовисање дигиталне транзиције и прелазак на зеленији туристички систем;
 иновативне технологије енергетске ефикасности у хотелијерству и туризму;
 иновације у ресторатерству и гастрономији;
 Spa & Wellness у хотелској индустрији;
 хотелијерство у пореском систему и мерама текуће економске политике, и
 регионална сарадња хотелијера у стварању заједничке понуде у постковид периоду.
Поступак рецензије
Пријављени рад треба да буде оригиналан (да није нигде раније објављиван) и написан уз
поштовање методологије научног рада. Приспели радови се анонимно рецензирају од стране
три независна рецензента.
Радови који одговарају теми по садржају и квалитету биће објављени у Зборнику радова
(М14), који ће бити достављен свим субјектима хотелско-угоститељске привреде региона.
Регистровани учесници конференције ће добити по један примерак зборника са радовима
учесника.
Сваки учесник ће имати 5 до 10 минута за усмену презентацију рада. Пожељно је користити
Microsoft Power Point презентацију.

Стручњаци из хотелско-угоститељске привреде који немају научне радове могу презентирати
своје излагање на предложену тему, усмено уз достављање презентације, у Power point-у,
највише до 10 слајдова.
ВАЖНИ ДАТУМИ И РОКОВИ:
ПРЕДАЈА РАДОВА: 1. септембар 2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ РАДОВА: 20. септембар 2021.
Планирамо да зборник прихваћених радова објавимо до 15. новембре 2021.
Презентације радова доставити у Microsoft Power point-у највише 10 слајдова.
Ове године ПУ ХОРЕС обележава 89 година од оснивања удружења и 54 година рада у
континуитету. Жеља нам је да се у овој години, на овој конференцији, појаве еминентни
научни радници и угледни привредници из земље и региона, који ће својим присуством
учинити скуп садржајним и квалитетнијим, што ће допринети афирмацији ове делатности.
Планирамо да позовемо еминентне експерте из Европе.
Имајући у виду да је сектор хотелијерства, као последица пандемије вируса корона, претрпео
огромну штету, и да је најугроженија делатност у Србији, ХОРЕС организује конференцију
да се академска заједница и стручњаци у хотелијерству и туризму, окупе око идеје како
опоравити сектор у постковид периоду. Такође, верујемо да ће ХОТЕЛСКА КУЋА 2021,
својим научним резултатима, утицати на даљи развој хотелске индустрије и туризма, и дати
значајан и позитиван утицај на државу у стварању бољег пословног амбијента ка успешном
придруживању Србије Европској Унији.
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