
Вінницький

1. Спіймай погляд, привітайся українською, зацікався гостем.
-    Спіймай погляд: це ознака небайдужості й очікування.
-    Привітайся українською: це відображення культурно-
соціального середовища, у яке потрапив гість.
-   Зацікався гостем, прояви повагу 
та гостинність і почни надавати сервіс 
з першого моменту встановлення контакту.

2. Створи комфортні умови та занур в атмосферу.
-   Задовольни нагальні потреби (поясни, проведи, покажи, 
принеси, поклич).
-   Коротким словесним описом ознайом нового гостя 
із закладом та його концепцією у такий спосіб, щоб у нього 
виникла зацікавленість.
-   Розповідай так, щоб у гостя склалося цілісне враження 
про місце, де він перебуває.

3. Відчуй настрій гостя та запитай: «Ви у нас вперше?».
-   Попередні пункти знайомлять не тільки гостя з нами, 
але й нас із гостем, і в цьому процесі легко проаналізувати 
настрій, бажання й типаж гостя, що створює підґрунтя 
для майбутньої роботи з ним.
-   Чи ви у нас вперше? Будь-яка відповідь, або ж  відсутність 
надає інформацію щодо гостя та дозволяє в подальшому 
використовувати різні скрипти роботи.
-   Аналіз відповіді на попереднє питання 
та продовження розмови згідно 
з отриманою інформацією.

4. Зупини час, дай ним насолодитися.
-   Зупини час: надай гостю можливість самому ознайомитися 
з усім тим, про що ти раніше розповідав.
-   Дай ним насолодитися: це час, коли ми максимально 
сконцентровані та чітко виконуємо роботу, а гість нічим 
не обтяжений і відпочиває.

-   Необхідно час від часу цікавитися враженнями 
гостя задля контролю того, чи все відбувається 
на належному рівні; коли людині щось подоба-
ється, їй не менш приємно про це розповісти.

5. Поділись закоханістю у своє місто та залиш 
яскравий спогад.

-   Коли розповідаєш про речі, які подобаються, 
це відчувається, люди приязніше це сприймають
 і співпереживають. Порадь улюблені місця.
-   Залиш яскравий спогад: будь-яка дрібничка,
 що чітко асоціюється з місцем, де ти отримав 
яскраві та приємні емоції, здатна і через десятки 
років, навіть на іншому кінці світу пробудити 
частинку вже пережитих вражень.
-   Саме така подарована закоханість у певне місце 
та дрібнички, що про неї будуть нагадувати, 
спонукатимуть гостя повертатися, розповідати 
та заохочувати інших.

6. Продемонструй готовність допомогти, запитай 
про враження.

-   Відчуття постійної готовності допомогти від іншого завжди 
викликає приязнь до цієї людини, незалежно від обставин. 
Запропонуй конкретну допомогу.
-   Запитай про враження. Це не просто інструмент для отриман-
ня відповіді від гостя — це, в контексті вищеперерахованого, 
турбота про виконану роботу, яка демонструє 
нашу нематеріальну зацікавленість у  оцінці.

-   Будь-яка відповідь стане додатковим поштовхом 
вперед при правильному аналізі.

7. Дізнайся, чи гість повернеться.
-   Таким питанням демонструється наше очікування 
на повернення гостя.
-   Відштовхуючись від відповіді, можна запросити 
його на якусь заплановану подію, і не одного, 
а з друзями, колегами чи родиною.
-   Зазвичай на цьому етапі гість уже оплатив 
усі послуги, і подальша така турбота підкупає його 
ще більше.

8. Побажай гарного дня/вечора.
-   Чудове закінчення взаємодії.
-   Останні слова запам'ятовуються емоційно, і ними можна 
як покращити враження, так і погіршити.

-   Прощання у нашій сфері — як уклін в театрі: 
без нього вистава не відбулася.



Піраміда цінностей носіїв 
Вінницького стандарту 
гостинності

Приємні та відкриті люди комфортного, 
неспішного  й екологічного міста.

Ми уважні до дрібниць, з душею 
створюємо комфорт, відповідаємо 

заявленому, надихаємо повернутися.

Зробити 
вінницьку 

гостинність 
впізнаваною.

Створити цінність 
професій сфери гостинності.

Екологічно, пристрасно, 
оперативно, компетентно, легко, чуйно.

Хто ми?

Що робимо?

Чому?

Навіщо?

Як?

1. Спіймай погляд, привітайся українською, зацікався гостем.
-    Спіймай погляд: це ознака небайдужості й очікування.
-    Привітайся українською: це відображення культурно-
соціального середовища, у яке потрапив гість.
-   Зацікався гостем, прояви повагу 
та гостинність і почни надавати сервіс 
з першого моменту встановлення контакту.

2. Створи комфортні умови та занур в атмосферу.
-   Задовольни нагальні потреби (поясни, проведи, покажи, 
принеси, поклич).
-   Коротким словесним описом ознайом нового гостя 
із закладом та його концепцією у такий спосіб, щоб у нього 
виникла зацікавленість.
-   Розповідай так, щоб у гостя склалося цілісне враження 
про місце, де він перебуває.

3. Відчуй настрій гостя та запитай: «Ви у нас вперше?».
-   Попередні пункти знайомлять не тільки гостя з нами, 
але й нас із гостем, і в цьому процесі легко проаналізувати 
настрій, бажання й типаж гостя, що створює підґрунтя 
для майбутньої роботи з ним.
-   Чи ви у нас вперше? Будь-яка відповідь, або ж  відсутність 
надає інформацію щодо гостя та дозволяє в подальшому 
використовувати різні скрипти роботи.
-   Аналіз відповіді на попереднє питання 
та продовження розмови згідно 
з отриманою інформацією.

4. Зупини час, дай ним насолодитися.
-   Зупини час: надай гостю можливість самому ознайомитися 
з усім тим, про що ти раніше розповідав.
-   Дай ним насолодитися: це час, коли ми максимально 
сконцентровані та чітко виконуємо роботу, а гість нічим 
не обтяжений і відпочиває.

-   Необхідно час від часу цікавитися враженнями 
гостя задля контролю того, чи все відбувається 
на належному рівні; коли людині щось подоба-
ється, їй не менш приємно про це розповісти.

5. Поділись закоханістю у своє місто та залиш 
яскравий спогад.

-   Коли розповідаєш про речі, які подобаються, 
це відчувається, люди приязніше це сприймають
 і співпереживають. Порадь улюблені місця.
-   Залиш яскравий спогад: будь-яка дрібничка,
 що чітко асоціюється з місцем, де ти отримав 
яскраві та приємні емоції, здатна і через десятки 
років, навіть на іншому кінці світу пробудити 
частинку вже пережитих вражень.
-   Саме така подарована закоханість у певне місце 
та дрібнички, що про неї будуть нагадувати, 
спонукатимуть гостя повертатися, розповідати 
та заохочувати інших.

6. Продемонструй готовність допомогти, запитай 
про враження.

-   Відчуття постійної готовності допомогти від іншого завжди 
викликає приязнь до цієї людини, незалежно від обставин. 
Запропонуй конкретну допомогу.
-   Запитай про враження. Це не просто інструмент для отриман-
ня відповіді від гостя — це, в контексті вищеперерахованого, 
турбота про виконану роботу, яка демонструє 
нашу нематеріальну зацікавленість у  оцінці.

-   Будь-яка відповідь стане додатковим поштовхом 
вперед при правильному аналізі.

7. Дізнайся, чи гість повернеться.
-   Таким питанням демонструється наше очікування 
на повернення гостя.
-   Відштовхуючись від відповіді, можна запросити 
його на якусь заплановану подію, і не одного, 
а з друзями, колегами чи родиною.
-   Зазвичай на цьому етапі гість уже оплатив 
усі послуги, і подальша така турбота підкупає його 
ще більше.

8. Побажай гарного дня/вечора.
-   Чудове закінчення взаємодії.
-   Останні слова запам'ятовуються емоційно, і ними можна 
як покращити враження, так і погіршити.

-   Прощання у нашій сфері — як уклін в театрі: 
без нього вистава не відбулася.



Вісім кроків до серця гостя
Опорні точки/кроки Вінницького стандарту гостинності:

1. Спіймай погляд, привітайся українською, зацікався гостем.
-    Спіймай погляд: це ознака небайдужості й очікування.
-    Привітайся українською: це відображення культурно-
соціального середовища, у яке потрапив гість.
-   Зацікався гостем, прояви повагу 
та гостинність і почни надавати сервіс 
з першого моменту встановлення контакту.

2. Створи комфортні умови та занур в атмосферу.
-   Задовольни нагальні потреби (поясни, проведи, покажи, 
принеси, поклич).
-   Коротким словесним описом ознайом нового гостя 
із закладом та його концепцією у такий спосіб, щоб у нього 
виникла зацікавленість.
-   Розповідай так, щоб у гостя склалося цілісне враження 
про місце, де він перебуває.

3. Відчуй настрій гостя та запитай: «Ви у нас вперше?».
-   Попередні пункти знайомлять не тільки гостя з нами, 
але й нас із гостем, і в цьому процесі легко проаналізувати 
настрій, бажання й типаж гостя, що створює підґрунтя 
для майбутньої роботи з ним.
-   Чи ви у нас вперше? Будь-яка відповідь, або ж  відсутність 
надає інформацію щодо гостя та дозволяє в подальшому 
використовувати різні скрипти роботи.
-   Аналіз відповіді на попереднє питання 
та продовження розмови згідно 
з отриманою інформацією.

4. Зупини час, дай ним насолодитися.
-   Зупини час: надай гостю можливість самому ознайомитися 
з усім тим, про що ти раніше розповідав.
-   Дай ним насолодитися: це час, коли ми максимально 
сконцентровані та чітко виконуємо роботу, а гість нічим 
не обтяжений і відпочиває.

-   Необхідно час від часу цікавитися враженнями 
гостя задля контролю того, чи все відбувається 
на належному рівні; коли людині щось подоба-
ється, їй не менш приємно про це розповісти.

5. Поділись закоханістю у своє місто та залиш 
яскравий спогад.

-   Коли розповідаєш про речі, які подобаються, 
це відчувається, люди приязніше це сприймають
 і співпереживають. Порадь улюблені місця.
-   Залиш яскравий спогад: будь-яка дрібничка,
 що чітко асоціюється з місцем, де ти отримав 
яскраві та приємні емоції, здатна і через десятки 
років, навіть на іншому кінці світу пробудити 
частинку вже пережитих вражень.
-   Саме така подарована закоханість у певне місце 
та дрібнички, що про неї будуть нагадувати, 
спонукатимуть гостя повертатися, розповідати 
та заохочувати інших.

6. Продемонструй готовність допомогти, запитай 
про враження.

-   Відчуття постійної готовності допомогти від іншого завжди 
викликає приязнь до цієї людини, незалежно від обставин. 
Запропонуй конкретну допомогу.
-   Запитай про враження. Це не просто інструмент для отриман-
ня відповіді від гостя — це, в контексті вищеперерахованого, 
турбота про виконану роботу, яка демонструє 
нашу нематеріальну зацікавленість у  оцінці.

-   Будь-яка відповідь стане додатковим поштовхом 
вперед при правильному аналізі.

7. Дізнайся, чи гість повернеться.
-   Таким питанням демонструється наше очікування 
на повернення гостя.
-   Відштовхуючись від відповіді, можна запросити 
його на якусь заплановану подію, і не одного, 
а з друзями, колегами чи родиною.
-   Зазвичай на цьому етапі гість уже оплатив 
усі послуги, і подальша така турбота підкупає його 
ще більше.

8. Побажай гарного дня/вечора.
-   Чудове закінчення взаємодії.
-   Останні слова запам'ятовуються емоційно, і ними можна 
як покращити враження, так і погіршити.

-   Прощання у нашій сфері — як уклін в театрі: 
без нього вистава не відбулася.



1. Спіймай погляд, привітайся українською, зацікався гостем.
-    Спіймай погляд: це ознака небайдужості й очікування.
-    Привітайся українською: це відображення культурно-
соціального середовища, у яке потрапив гість.
-   Зацікався гостем, прояви повагу 
та гостинність і почни надавати сервіс 
з першого моменту встановлення контакту.

2. Створи комфортні умови та занур в атмосферу.
-   Задовольни нагальні потреби (поясни, проведи, покажи, 
принеси, поклич).
-   Коротким словесним описом ознайом нового гостя 
із закладом та його концепцією у такий спосіб, щоб у нього 
виникла зацікавленість.
-   Розповідай так, щоб у гостя склалося цілісне враження 
про місце, де він перебуває.

3. Відчуй настрій гостя та запитай: «Ви у нас вперше?».
-   Попередні пункти знайомлять не тільки гостя з нами, 
але й нас із гостем, і в цьому процесі легко проаналізувати 
настрій, бажання й типаж гостя, що створює підґрунтя 
для майбутньої роботи з ним.
-   Чи ви у нас вперше? Будь-яка відповідь, або ж  відсутність 
надає інформацію щодо гостя та дозволяє в подальшому 
використовувати різні скрипти роботи.
-   Аналіз відповіді на попереднє питання 
та продовження розмови згідно 
з отриманою інформацією.

4. Зупини час, дай ним насолодитися.
-   Зупини час: надай гостю можливість самому ознайомитися 
з усім тим, про що ти раніше розповідав.
-   Дай ним насолодитися: це час, коли ми максимально 
сконцентровані та чітко виконуємо роботу, а гість нічим 
не обтяжений і відпочиває.

-   Необхідно час від часу цікавитися враженнями 
гостя задля контролю того, чи все відбувається 
на належному рівні; коли людині щось подоба-
ється, їй не менш приємно про це розповісти.

5. Поділись закоханістю у своє місто та залиш 
яскравий спогад.

-   Коли розповідаєш про речі, які подобаються, 
це відчувається, люди приязніше це сприймають
 і співпереживають. Порадь улюблені місця.
-   Залиш яскравий спогад: будь-яка дрібничка,
 що чітко асоціюється з місцем, де ти отримав 
яскраві та приємні емоції, здатна і через десятки 
років, навіть на іншому кінці світу пробудити 
частинку вже пережитих вражень.
-   Саме така подарована закоханість у певне місце 
та дрібнички, що про неї будуть нагадувати, 
спонукатимуть гостя повертатися, розповідати 
та заохочувати інших.

6. Продемонструй готовність допомогти, запитай 
про враження.

-   Відчуття постійної готовності допомогти від іншого завжди 
викликає приязнь до цієї людини, незалежно від обставин. 
Запропонуй конкретну допомогу.
-   Запитай про враження. Це не просто інструмент для отриман-
ня відповіді від гостя — це, в контексті вищеперерахованого, 
турбота про виконану роботу, яка демонструє 
нашу нематеріальну зацікавленість у  оцінці.

-   Будь-яка відповідь стане додатковим поштовхом 
вперед при правильному аналізі.

7. Дізнайся, чи гість повернеться.
-   Таким питанням демонструється наше очікування 
на повернення гостя.
-   Відштовхуючись від відповіді, можна запросити 
його на якусь заплановану подію, і не одного, 
а з друзями, колегами чи родиною.
-   Зазвичай на цьому етапі гість уже оплатив 
усі послуги, і подальша така турбота підкупає його 
ще більше.

8. Побажай гарного дня/вечора.
-   Чудове закінчення взаємодії.
-   Останні слова запам'ятовуються емоційно, і ними можна 
як покращити враження, так і погіршити.

-   Прощання у нашій сфері — як уклін в театрі: 
без нього вистава не відбулася.



1. Спіймай погляд, привітайся українською, зацікався гостем.
-    Спіймай погляд: це ознака небайдужості й очікування.
-    Привітайся українською: це відображення культурно-
соціального середовища, у яке потрапив гість.
-   Зацікався гостем, прояви повагу 
та гостинність і почни надавати сервіс 
з першого моменту встановлення контакту.

2. Створи комфортні умови та занур в атмосферу.
-   Задовольни нагальні потреби (поясни, проведи, покажи, 
принеси, поклич).
-   Коротким словесним описом ознайом нового гостя 
із закладом та його концепцією у такий спосіб, щоб у нього 
виникла зацікавленість.
-   Розповідай так, щоб у гостя склалося цілісне враження 
про місце, де він перебуває.

3. Відчуй настрій гостя та запитай: «Ви у нас вперше?».
-   Попередні пункти знайомлять не тільки гостя з нами, 
але й нас із гостем, і в цьому процесі легко проаналізувати 
настрій, бажання й типаж гостя, що створює підґрунтя 
для майбутньої роботи з ним.
-   Чи ви у нас вперше? Будь-яка відповідь, або ж  відсутність 
надає інформацію щодо гостя та дозволяє в подальшому 
використовувати різні скрипти роботи.
-   Аналіз відповіді на попереднє питання 
та продовження розмови згідно 
з отриманою інформацією.

4. Зупини час, дай ним насолодитися.
-   Зупини час: надай гостю можливість самому ознайомитися 
з усім тим, про що ти раніше розповідав.
-   Дай ним насолодитися: це час, коли ми максимально 
сконцентровані та чітко виконуємо роботу, а гість нічим 
не обтяжений і відпочиває.

-   Необхідно час від часу цікавитися враженнями 
гостя задля контролю того, чи все відбувається 
на належному рівні; коли людині щось подоба-
ється, їй не менш приємно про це розповісти.

5. Поділись закоханістю у своє місто та залиш 
яскравий спогад.

-   Коли розповідаєш про речі, які подобаються, 
це відчувається, люди приязніше це сприймають
 і співпереживають. Порадь улюблені місця.
-   Залиш яскравий спогад: будь-яка дрібничка,
 що чітко асоціюється з місцем, де ти отримав 
яскраві та приємні емоції, здатна і через десятки 
років, навіть на іншому кінці світу пробудити 
частинку вже пережитих вражень.
-   Саме така подарована закоханість у певне місце 
та дрібнички, що про неї будуть нагадувати, 
спонукатимуть гостя повертатися, розповідати 
та заохочувати інших.

6. Продемонструй готовність допомогти, запитай 
про враження.

-   Відчуття постійної готовності допомогти від іншого завжди 
викликає приязнь до цієї людини, незалежно від обставин. 
Запропонуй конкретну допомогу.
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Кодекс

1. Ми свідомо використовуємо Вінницький стандарт гостинності, 
розуміємо його користь і значимість.
2. Ми створюємо безпечне та комфортне середовище, 
піклуючись про наших гостей і один про одного.
3. Ми створюємо доступне середовище, щоб кожен, незалежно 
від його потреб, відчував себе комфортно.
4. Ми відкриті та доброзичливі до всіх, із ким комунікуємо.
5. Ми розвиваємося як експерти своєї справи та допомагаємо 
змінюватися іншим.
6. Ми вміємо слухати і чути, бачити проблему, знаходити шляхи  
вирішення та перетворювати це в цінний досвід.
7. Ми відповідальні за свої слова і дії, чесні зі своїми гостями 
та колегами.
8. Ми пишаємося своїм містом, своєю професією, своїми 
колегами, усіма амбасадорами Вінницького стандарту гостинності!
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Проєкт реалізує ГО «Спілка підприємців «СТІНА» за фінансування Уряду Канади 
через Фонд сприяння розвитку малих і середніх підприємств проєкту міжнародної 

технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) та за підтримки 
Вінницької міської ради.


