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Splní přání dřív, 

než ho stačíte vyslovit

Jaká přání klientů dokážete splnit?

Naše služby jsou rozděleny do čtyř oblastí. Prv-

ní velkou skupinu tvoří cestování – zajistíme vše 

od dovolené na míru ve vysněné lokalitě, přes 

letenky, objednání privátní limuzíny, helikoptéry 

či letadla až po průvodce během dovolené. Další 

oblast se týká nakupování. Obstarat dokážeme 

třeba modely z aktuálních módních přehlídek 

nebo produkty z limitované edice světové znač-

ky. Zatouží-li třeba klientka po oblíbených botách 

z předloňské kolekce, obtelefonujeme známé 

po celém světě, abychom jí je sehnali. 

Klientům pomáháme i s vyplněním volného 

času. Běžně sháníme vstupenky do La Scaly či 

na fotbalové zápasy, dáváme tipy, kam vyrazit bě-

hem dovolené za dobrým jídlem, či poskytujeme 

doprovod na kulturní akce nebo během nákupů. 

Klienta zastoupíme na aukcích či při obhlídkách 

nemovitostí v zahraničí. Stále více se pak v po-

slední době soustřeďujeme na servis pro rodiny, 

do nějž spadá např. zajišťování škol pro děti, hlídá-

ní nebo jazykové kurzy.

Nabídka J&T Concierge je opravdu široká 

a jsme připraveni vyhovět individuálním přáním 

klientů. Zajistíme jim plnou ledničku a veškerý 

komfort v apartmánu, kam přijedou lyžovat, po-

staráme se jim o loď zakotvenou v cizině nebo 

doprovodíme manželku do divadla, pokud partne-

ra Shakespeare nebaví.

Co nabídnete klientům, kteří milují automobi-

ly a rychlou jízdu?

Doporučit jim můžeme návštěvu Grand Prix For-

mule 1. Místo hotelu jim třeba zajistíme ubytování 

na privátní jachtě, odkud lze z pohodlí sledovat zá-

vod z vířivé vany se sklenkou šampaňského v ruce. 

Kdo si rád vychutnává jízdu v rychlém autě, tomu 

pronajmeme nejnovější typ Ferrari 430 Scuderia 

F1 nebo Ferrari 599 GTB Fiorano F1 a sestavíme 

kompletní dovolenou třeba ve stále oblíbenějším 

Toskánsku. Kromě kompletní trasy účastníkům této 

úžasné akce zaknihujeme ubytování v příjemných 

hotelech a doporučíme jim, kde se stavit na oběd 

nebo na nákupy. Po celou cestu je bude doprová-

zet „neviditelný“ servisní technik, který večer auto 

bezpečně zaparkuje a doplní nádrž. Pokud si chce 

někdo půjčit jen hezké auto na víkend, zavolá nám, 

že si přeje třeba BMW X6 v černé barvě nebo čer-

vené BMW 3 Cabrio, a v pátek odpoledne mu bude 

s plnou nádrží parkovat před domem.

S jakými trendy jste se letos setkávali při ob-

jednávání dovolené?

Letošními favority v letní dovolené byly ze-

jména Francouzská riviéra, Sardinie a Toskán-

sko. V Sieně, kde se konají slavné dostihy Palio, 

jsme klientům zajišťovali účast při samotných 

přípravách slavnosti, doprovodit mohli koně 

ke křtu do kostela či si pronajali takový byt, aby 

mohli slavnost pohodlně sledovat z okna. Další-

mi oblíbenými lokalitami jsou Miami, New York 

a Las Vegas, stále je poptávka po Japonsku, Ma-

ledivách a Seychelských ostrovech, stálicí je už 

Dubaj.

Mimo sezonu bych všem doporučila Istanbul. 

Toto město mě stále nepřestává okouzlovat. 

Na zimní dovolenou klienti nejvíce poptávají fran-

couzské Alpy, Rakousko a Švýcarsko. Trendem 

v ubytování již nejsou jen luxusní hotely, ale sou-

kromé chalety, kde na lyžaře může čekat osob-

ní kuchař či masér. Tým J&T Concierge již před 

sezonou začíná sledovat sněhové zpravodajství, 

abychom věděli, které vleky budou v provozu 

a kolik se dá očekávat sněhu. 

Kde hledáte inspiraci, abyste mohli klientům 

nabízet stále nové a jen ty nejlepší aktivity 

a lokality?

Zpočátku jsem jezdila pravidelně na meziná-

rodní veletrh cestovního ruchu do zahraničí, nyní 

už mě provozovatelé sami zvou na různá setká-

ní, kde se prezentují nové služby, nebo na oteví-

rání nových luxusních hotelů. Každý člen našeho 

týmu navíc povinně čte magazín Condé Nast 

Traveller a dělá z něj testy. Musí třeba vědět, 

jaké počasí je teď na Havaji, jaké jsou nejlepší 

hotely v Istanbulu a kam zajít v Paříži. Myslela 

jsem si, že už mě v mém oboru nic nepřekvapí 

– že už nemohou být zajímavější a luxusnější ho-

tely, ale každý rok jsem novou nabídkou znovu 

fascinována. 

Každý víkend jiné auto, luxusní chalet s osobním kuchařem a masérem nebo 

sledování Grand Prix Formule 1 z paluby privátní jachty. K tomu doprovod 

partnerky na nákupy nebo objednání vstupenek na představení do milánské La 

Scaly. To vše dokáže zajistit Eva Klejmová, ředitelka společnosti J&T Concierge.
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