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Private Concierge
Služby s citem pro detail
Chcete zažít netradiční dovolenou určenou jen

Co jsou concierge služby?

pro vás nebo překvapit svou drahou polovičku?

„Concierge službám rozumíme především jako

Zatoužili jste o večeři v srdci Francie, ale druhý

našemu závazku důvěry a úspory času širokého

den musíte být na důležitém obchodním

spektra klientů. Často se jedná o velmi specifické

jednání? Nejen s takovými situacemi vám může

požadavky, které k realizaci potřebují detailní

pomoct váš privátní concierge.

znalost nebo speciální kontakty. Často se tedy říká,

Private Concierge je agentura butikového typu.

že concierge je tak dobrý, jako jsou jeho kontakty.

Zakladatelem je Ing. Marek Pšenička, který při

A vždy udělá všechno, co je lidsky možné za

řízení agentury čerpá ze svého know-how

účelem uspokojení přání klienta,“ popsal

nabytého na pozicích vedoucího concierge
v luxusních hotelech. Tým Private Concierge je

concierge služby zakladatel Private Concierge

připraven splnit jakékoliv přání, protože nic není

Marek Pšenička.

nemožné. Se správnými lidmi a správnými

Agentura poskytuje služby na třech úrovních:

kontakty lze zařídit opravdu cokoliv.

vstupenky, cestování a firemní akce.
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Vstupenky

menších a středních akcí, jako jsou firemní

Private Concierge se specializuje na VIP nebo

večírky, meetingy nebo vztahy utužující

standardní vstupenky na koncerty, sportovní

teambuilding. Věnujte svůj čas tomu, co je

akce či do divadel. Je koncert vašeho oblíbeného

důležité, a náročnou organizaci přenechte svému

zpěváka vyprodaný? Žádný strach! Stačí se spojit

privátnímu concierge.

se svým osobním conciergem a vstupenku
budete mít téměř jistou! Chcete jet na sportovní

Marek Pšenička upřesnil, o jaké zážitky či dárky

utkání do zahraničí? Už teď splněno! Od lístků

se může jednat konkrétně. Například v poslední

přes přepravu po ubytování. V případě cesty

době agentura Private Concierge eviduje zážitky

s vaší drahou polovičkou vám concierge může

či dárky dle požadavků klientů:

připravit oblíbenou květinu partnerky nebo

privátní prohlídka manufaktury Audemars

místo na romantickou večeři. Vše na míru

Piguet včetně zajištění celého itineráře

klienta a požadavku.

osobní setkání s pilotem F1 na okruhu Red
Bull Ring a následná jízda supersportovním
vozem po okruhu
zajištění VIP vstupenek na nedávném finále
Billie Jean King Cup den před zápasem
voucher na Cooking class ve slavné École Ritz
Escoffier v hotelu Ritz Paris
Kdo jsou klienti concierge služeb?
Klienti concierge jsou jedinci či rodiny s vysokou

Cestování

hodnotou čistého jmění, kteří hledají služby na

Dovolená, VIP salónek, přednostní odbavení

míru nebo opravdu netradiční zážitky či dárky,

a vše naplánované do posledního puntíku…

jež jinde nenaleznou. Mezi zákazníky nejčastěji

Že je realizace takové dovolené moc náročná?

patří individuální podnikatelé, majitelé

Vy nemusíte udělat nic. Proto existují concierge

a zakladatelé rodinných podniků nebo top

služby. Váš „osobní concierge“ pro vás vytvoří

management firem.

dovolenou snů, ať již jsou vaše, vaší
partnerky/partnera či celé rodiny. A není to jen
o dovolené. V rámci concierge služeb budete mít
zajištěné obchodní cesty nebo veškerý VIP servis
pro vaše zahraniční partnery navštěvující
Českou republiku.
Firemní akce
Nenechte se zmást názvem „Private“ čili
privátní. Ano, concierge je tu vždy jen a pouze
pro vás. S tím je však spojená organizace
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Hlavně diskrétně!

kromě zmíněných aplikací je to především osobní

Concierge služby jsou poskytovány bonitní

setkání. Na místě a v čase podle přání klienta.

klientele, proto by samozřejmostí každého

V běžné emailové a telefonní komunikaci pak náš

privátního concierge měla být naprostá

team nezmiňuje celé jméno klienta, ale omezuje

diskrétnost.

ho na zkratku např. pan K.,“ upřesnil Marek

Na svého privátního concierge se klienti mohou

Pšenička.

obracet úplně s čímkoliv od standardních
zážitků přes netradiční až intimní přání. Mnohdy

Kolik služby concierge stojí?

je za potřebí i z důvodu bezpečnosti, aby se

Ceny se liší od poskytovatele služeb i podle

nikde neobjevovalo jméno klienta. Komunikace

obtížnosti zadaného úkolu. Například v Private

s klienty může probíhat přes běžné komunikační

Concierge podle jejího zakladatele zaplatíte

aplikace nebo osobně. „Může za to především

nejčastěji buď servisní poplatek ve výši 10 %

nástup šifrovacích systémů i v naprosto běžných

nebo hodinovou sazbu 850 Kč + DPH. „Každý

aplikacích jako iMessage nebo WhatsApp. Co se

požadavek je specifický a vyžaduje jinou časovou

tedy týče diskrétnosti komunikace,

náročnost,“ dodal Pšenička.
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