Üzemlátogatás

A GINOP 6. 2. 3-17 projekt keretében iskolánk diákjai februárban két üzemlátogatáson vettek részt.

Szállodalátogatás
2020. 02.18.-án szállodai üzemlátogatáson vettünk részt a siófoki CE Plaza Hotel négy csillagos
wellness szállodában a 9. D osztállyal. A szállodát Sebők Renáta értékesítési asszisztens mutatta meg.
Először a Recepció előtt tartott egy rövid tájékoztatást a szálloda múltjáról és jelenlegi működéséről.
Ezt követően különböző típusú vendégszobákba kísért el bennünket, ahol ismertette a szoba
felszereltségét, árkategóriáit és főbb jellemzőit. A diákok folyamatosan kérdeztek, érdeklődtek főleg
a szobaárakról és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások iránt. A szállodai szobák után a wellness
részleget nézhettük
meg, természetesen csak az előtérből, mivel az ott tartózkodásunk ideje alatt teltházzal üzemelt a
szálloda, így a wellness részlegben is vendégek tartózkodtak. A következő állomás a szálloda
konferencia terme volt, ahol a MICE piac sajátosságairól tájékoztatott bennünket Renáta.
Majd a szálloda éttermét nézhettük meg, ahol svédasztalos ebéd előkészületei folytak, ennek
megfelelően csak rövid ideig tartózkodhattunk ott. Legvégül a gyerekeknek létrehozott játszóházat
mutatta meg a kísérőnk, ahol megtudtuk, hogy a szálloda nagyon népszerű a kisgyermekes családok
körében, a gyerekek részére kialakított játszóháznak köszönhetően.
Visszaérkezvén a kiinduló pontra a Recepció elé még alkalmunk volt kérdéseket feltenni és éltünk is a
lehetőséggel.
A diákok aktívak, érdeklődőek voltak, kitűnő tapasztalatszerzés volt részükre a szállodalátogatás.

Látogatás a SPÁR üzletben
2020. március 5. 02.07-én a 10. ABL osztály kereskedő tanulóival üzemlátogatáson vettünk részt az
egyik siófoki SPÁR üzletben. Királyné Szökendi Beáta vezetett körbe bennünket. Először a bolt azon
részében jártunk, ahol vevő nem tartózkodhat. Érdekes volt látni az áruátvétel folyamatát. A
raktárhelyiségben a tárolásra használt berendezéseket, eszközöket, árumozgató gépeket és az
üvegvisszsaváltó futószalagot láthattuk. Tanulmányoztuk az áruelőkészítő helyiséget, a
hűtőkamrákat, a kemence működését és a csemegepult használatát. Az eladótérben az italok
zárjegyezésével, a Non-food termékekkel, a polctükörrel ismerkedtünk. Az üzlet takarítási szabályaira
is felhívták a figyelmünket., külön kitérve az eszközök, szerek tárolására és megkülönböztetésére.
Hazsnos, élményszerű üzletlátogatásban volt részünk.

