


 Понуда представља укупну количину добара 

коју су продавци спремни да понуде за 

продају по одређеној цени и одређеном 

временском периоду.  

 Што се тиче угоститељства у сваком тренутку 

треба да пружимо добар квалитет наших 

производа, као и услугу самим  потрошачима. 

 



 Прописи налажу да све услуге које нудимо 

гостима у угоститељском објекту буду 

написана на одговарајућим средствима 

понуде,која се дају гостима по њиховом 

доласку у угоститељски објекат.Писана 

средства понуде у угоститељству се деле на:  

 Карта пића 

 

 Јеловник  

 

 



 Да би услужно особље добро обављало овај 

задатак неопходно је да особље добро познаје 

понуду, одабир вина које би било добар избор уз 

поједина јела.Добро познавање јела подразумерва 

упућеност у начин припреме, прилог, порекло 

намирнице ,време потребно за припрему. 

 Гости често не могу да се одлуче шта би желели 

да конзумирају, па им је у том тренутку 

неопходна помоћ, добро убучен конобар који ће 

препоруком навести госта на потрошњу, али 

тиме ће показати стручност што ће допринети 

бољем угледу угоститељском објекта.  



 Продаја има за циљ задовољење потреба 

садашњих и будућих потрошача,као и 

пословни интерес као што је повећање 

прихода предузећа, у овом случају 

угоститељског објекта,како би се продаја 

усавршавала мора да постоји комуникација 

са тржиштем и са самим потрошачима, јер ми 

као услужни објекат морамо да знамо шта 

наш купац(гост) жели да добије од нас, да 

пратимо савремене трендове. 



 Услужно особље ради више од самог 

услуживања јела и пића, они врше продају 

јела из јеловника и тиме позитивно утичу на 

остваривање профита.Колико ће бити вешти 

у прадаји зависи, искључиво, од њих самих 

односно од њихових продајних вештина.Успех 

зависи од тога колико услужно особље познаје 

потребе гостију и понуду. 



 Маркетинг подразумева такву стратегију за 

продају услуга или производа 

предузећа(угоститељског објекта) усмерену на 

интерес потрошача.Маркетинг мора да се 

прилагоди самом тржишту. Сваки производ 

би се боље продао  да има своју добру 

рекламу, или неки тип препоруке. Маркетинг 

представља скуп различитих активности 

усмерених ка 4 позната инструмента проивод, 

цена, промоција и дистрибуција. 



 Маркетинг доста утиче на саму продају , неко 

мора да чује за нас а самим тим и да нас 

препоручи ако смо нови и ако желимо да 

успемо у том послу , постоји доста 

маркетинских трикова као што су промоција, 

реклама, пропаганда, флајери, билборди, 

купони и др.  







 Продаја се може унапредити доставом јела на 

кућну адресу и то ако је могуће бесплатно.Усред 

гужве у саобраћају као и обавеза на послу и 

немогућности напуштања радног места ,долази 

до све веће потребе за овом врстом услуге. Да би 

ова услугабила успешна треба водити рачуна и о 

паковању робе ,да то буде на прави начин како би 

храна остала квалитетна , и да достава буде 

поуздана и тачна. 



 Такође данас један од најпопуларнијих 

начина за повећање продаје јесте слање СМС 

порука.Исто тако је добро да сваки 

угоститељси објекат има свој Facebook налог 

, као и своју пословну страницу где нас гости 

могу лако наћи, и питати све што их занима. 



 Да би се унапредио рад особља неопходно је да 

спроведемо неке активности, као што су 

организовану посету произвођачима 

одређених производа који се продаје у нашем 

ресторану, винарија , пивница.Дозволити 

нашем запосленом да проба свако ново јело и 

пиће,како би боље били упознати са понудом 

и њу на сто бољи начин презентовали госту.  



 На основу свега треба да знамо да би остварили 

профит самог угоститељског објекта , треба да 

имамо добре и квалитетне производе за продају 

као и добро обучено особље које ће нашем госту 

на што бољи начин презентовати тај производ. 

 Веома битна ствар за продају и остваривање 

добити јесте сама реклама, тјт маркетинг, како 

ми представљамо тај производ, има доста начина 

како може да се постигне боља 

продаја,промоција, продаја , реклама, смс, 

билборди. 



 

 

 

Хвала на пажњи!!! 


