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protel Air MICE 
Banketní a konferenční management 

Meetings Incentives Conferences Events
Profesionálové, kteří plánují bankety, meetingy, 
konference a další akce musí vždy dořešit velké množství 
detailů.
Jaké bude uspořádání místnosti? Mohu ještě prodat další 
prostor? Máme pro tuto akci vhodný prostor? Kdy a kde 
se bude akce konat? Kolik hostů se očekává? Jaké bude 
potřeba vybavení? Jaké se bude podávat stravování?

Přístup ke všem informacím bez námahy
protel MICE umožňuje shromažďovat a využívat veškeré 
informace o akci a pomáhá tak v práci koordinátorovi na 
straně hotelu a organizátorovi samotné akce na straně 
klienta. Dodává svým uživatelům vždy takové informace, 
aby byli schopni udělat snadno rychlé a správné 
rozhodnutí.

Usnadnění práce díky předem definovaným informacím
Jakmile jednou nakonfigurujete Vaše standardní 
nastavení, budete všechny informace již pouze 
kopírovat. Rezervace akce tak proběhne velmi rychle a 
srozumitelnost pro návazná oddělení bude zajištěna. 
Tato funkce se vyplatí hlavně, pokud pracujete s 
konferenčními balíčky. 

Hotel i konference – vše v jednom: řiďte, organizujte, 
vydělávejte
Integrace s hotelovým softwarem protel Air zrychluje a 
zjednodušuje úlohy jako je vytvoření účtu nebo získání 
informace o obratu. Vlastnosti jako interní pokyny nebo 
profily hostů jsou plně integrovány s hotelovou částí 
softwaru. Pro řízení svých obchodů tak můžete využívat 
jediný software.

protel Air MICE  
Prodejte, zorganizujte a dodejte perfektní akci

 Vhodné pro všechny typy akcí, malé i velké
 Kontrola dostupných místností i vybavení
 Souběžné rezervace místností
 Podpora interní komunikace
 Rezervace pokojů i konferenčních prostor v 

jednom
 Nákresy uspořádání místností (doporučujeme 

nástroj Gliffy)

protel Air MICE je modul volitelný pro protel Air. Je však využitelný i samostatně. Pokud Vaše konferenční centrum není 
součástí hotelu a využíváte tedy pouze modul protel MICE, nebudou funkce typické pouze pro hotel uživatele vůbec 
zatěžovat.
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Rezervace akcí

 Multifunkční plánovací nástroj s detaily 
o všech místnostech a vybavení

 Rychlý přehled o dostupnosti všech 
prostor

 Rezervace samostatných i dělitelných 
místností, případně i stolů nebo 
jednotlivých míst

 Přehled o potvrzených a opčních 
rezervací

S Plánem akcí protel MICE máte o všem přehled

Dobře domluvená akce je základ úspěchu

Díky protel MICE reportu maximálně vytížíte Vaše kapacity

Kontrola akcí

 V aktivních reportech nalezenete 
všechny důležité informace

 Různé náhledy i možnosti filtrů reportů 
pro analýzy

 Obchodní prognózy pro ještě lepší 
odhad očekávaného obratu a 
obsazenosti

 Maximalizace obratů díky optimálnímu 
využití kapacit a bezchybnému 
plánování

Plánování akcí

 Snadné vytvoření i následná úprava 
detailů akcí a rezervací místností

 Náhled na související rezervace, jako 
jsou další místnosti nebo vybavení

 Průběžné informace pro všechny kolegy 
napříč každým oddělením

 Díky pokynům a function sheetům mají 
všichni včetně klientů nejaktuálnější 
informace


