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‚Gastronomide en önemli 
husus gençliğin mesleki açıdan 
desteklenmesidir. Birşeyler öğrenmeyi, 
işletmenin başarısına katkıda bulunmayı 
ve herkese bu konuda fırsat tanınmasını 
DEHOGA ile birlikte sağlıyoruz.‘

Chi Trung Khuu

Mister Q, Hannover 

‚Verdiği hukuki danışmanın yanısıra 
DEHOGA Niedersachsen, bizim için daha 
çok içinde kendimizi rahat hissettiğimiz 
bir birlik. Meslekdaşlarımızla fikir 
alışverişlerimiz esnasında, kendi işletmemiz 
için de bir dizi yeni fikirler edinebildik.‘

Michaela and Thomas Bötefür

Schützenhof Dötlingen

‚Kuvvetli bir işletmenin güçlü bir birliğe 
ihtiyacı vardır. Mövenpick tarafından 
işletilen Autostadt Restaurants şirketinin 
müdürü olarak DEHOGA çok çeşitli 
yardım ve çözümler sunmakta. Bu 
branşımız için vazgeçilmez ve geleceğe 
yönelik bir temeli oluşturmaktadır.‘

Thorsten Pitt

Autostadt Restaurants Mövenpick in Wolfsburg

‚Meslek eğitiminden, otel sınıfladırmasına ve 
enerji danışmanlığına kadar DEHOGA nın bize 
sınduğu fırsatları kullanıyor ve iyi bir danışma 
hizmeti aldığımızı hissediyoruz. KDV indirimi 
nedeniyle işletmemizin sürdürülebilirliğine, 
çalışanlarımıza ve binamıza daha çok 
yatırımda bulunabiliyoruz.‘

Susanne Ostler

Ringhotel Celler Tor ****superior

‚Gastronomi sektöründe çıkarlarımızı 
siyasi alanda savunacak güçlü bir 
partnere ihtiyacımız var. İyi lobi çalışması 
olmadan iş yürümüyor!‘

Sükrü Bingöl

Paulaner am Thielenplatz

‚DEHOGA nın uzmanlarıyla şimdiye 
değin sık sık hukuki danışma sunan, beni 
destekleyen bir partner yanımda. Kira 
sözleşmemle ilgili olarak ağır bir yükü 
üzerimden aldılar, sağolsunlar!‘

Sotirios Tsitalis

Restaurant elio elio

‚Neredeyse 20 sene önce bir partnerimin 
tavsiyesi üzerine birliğe üye olduğuma 
bugüne kadar pişman olmadım.‘

Antonio Colantuono

Ristorante Paladino

‚Sadece GEMA konusunda sağlanan 
%20 oranındaki indirim, DEHOGA 
üyeliğimizin amortize olmasına yol 
açmakta. Bunun yanısıra düzenli 
aralıklarla sunduğu branşımız ağırlıklı 
haber ve düzenlemelerden de DEHOGA 
üyesi olarak yararlanıyoruz.‘

Thomas Kubitza

Diskothek Inkognito, Celle
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Üyemiz olarak gelecek GEMA faturasında %20 indirimden faydalanın. 
Bu indirim örn. VG-Media veya ZWF gibi bir dizi başka da telif hakkı 
talebi için de geçerli olmakta. Bunun yanısıra doğru bir şekilde 
sınıflandırılmanız için DEHOGA uzmanımız size danışma sunmaktadır. 
Burada da tasarrufta bulunabilirsiniz.

İndirimli!

İşletmenin günlük çalışması esnasında bir sürü hukuki soru ortaya 
çıkmakta. DEHOGA hukukçuları gastronomi uzmanları olarak sizleri 
desteklemekteler. İşletmenizin sözleşmelerini kontrol edip, hukuki sorun 
veya problemlerinizin ortaya çıkması halinde, sizi aktif bir şekilde şahsi 
danışma sunarak destekliyor. Aşağı Saksonya‘ da bulunan 8 büromuz 
üzerinden daima hukukçularımıza ulaşmanız mümkündür.

Çalışanlarınızla hukuki ihtilaflardan kaçınmak ne yazık ki her zaman 
mümkün değil. Bu gibi durumlarda ücret ve çalışma hukuku alanlarında 
uzman DEHOGA hukukçusunun sizi etkin ve şahsen iş mahkemesi 
nezdinde temsil edeceğinden emin olabilirsiniz.

İşletmeniz için uygun fiyatla elektrik ve gaz. DEHOGA enerji 
girişiminin hedefi bu. Almanya‘ nın bir numaralı enerji tüccarı 
üyelerimiz için çalışıyor. Önce tüm üye işletmelerimizin elektrik ihtiyacını 
topluyor ve enerji tedarik eden şirketlerle bu miktar üzerinden fiyat 
pazarlığında bulunuyoruz. Bunun karşılığında toptancı şartlarını elde 
ediyor ve elektrik masraflarından tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca bölgelerdeki 
enerji tedarikçileriyle de çerçeve anlaşmalarımız mevcut. DEHOGA 
bunun yanısıra üyelerine ‚Energiekampagne Gastgewerbe‘ çerçevesinde 
uzmanlar tarafından verilen danışma hizmeti de sunmakta.

Aşırı indirimli

İşletmenizin yönetimi konusunda DEHOGA danışmanı 
partneriniz. Sonuçta hakikaten değecek bir şekilde işletmenizi 
tarafsız bir şekilde analiz ettiriniz.5

Ücretsiz kısa 

danışma

DEHOGA-Sparbuch ile yeni bir aracın alımında % 28e, 
otelinizin sınıflandırılmasında % 50ye, Lexware yazılımının 
alımında % 20ye kadar varan indirimler, uygun kredi kartı 
komisyonları, telefon tarifeleri, AHGZ Otel ve Gastronomi 
Gazetesi‘ nin iş borsasında % 20ye kadar varan ucuzluklar: 
www.dehoga-sparbuch.de

6

Gastronomi alanında faaliyet yürüten girişimci olarak sürekli 
yeniliklerle karşılaştığınızdan, siz ve çalışanlarınız için sürekli 
eğitimin doğal olması gerekir. Eğitim alanındaki yetkinliğimiz 
ve tecrübemizden faydalanın ve fırsatlarınızı kullanın. Çok yönlü 
seminerlerimiz gastronominin tüm önemli alanlarını kapsamaktadır.

DEHOGA-Sparbuch 

ile diğer avantajlar!
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DEHOGA üyeleri daima en yeni bilgilere sahipler. Üye dergimiz 
‚DEHOGA Niedersachsen Aktuell‘ ücretsiz olarak işletmenize 
gönderilip, e-bültenimizle güncel gastronomi konuları hakkında 
bilgilendirilmektesiniz. Bunun yanısıra internet sayfamızda önemli bilgi 
ve sözleşmeleri indirilebilecek bir şekilde üyelerimize sunuyoruz.

Otel sınıflandırmasında DEHOGA nın verdiği yıldızlar, müşterileriniz 
için uzun zamandan beri güvenilir bir kılavuz mahiyetinde olup, 
misafirlerinize anlaşılırlık ve güvenlik sunmaktalar. Siz de otelinizle 
buna katılın ve Alman otel sınıflandırmasının yıldızlarıyla üstün 
pazarlama imkanlarını elde edin. Buna ilişkin tüm hizmetler internette 
‚www.hotelsterne.de‘ sayfasında belirtilmiştir.

Aşırı indirimli!

İndirimli seminer 

masrafları!

DEHOGA üyeliğinin 10 yararı - ve bunun ötesinde!

Sizin için güçlü bir birlik
Almanya‘da takriben 70.000 gastronom ve otel sahibi DEHOGA üyesi olmanın faydalarını  
biliyorlar. Üye sayısının çokluğu güçlü bir birliği oluşturuyor ve güçlü bir girişimciler birliği,  
bize hem branşımız hem de özellikle sizin için yararlı olan bir sürü şeyi yapmamızı sağlıyor.

Aşağı Saksonya‘ daki takr. 7.000 üyemiz size şimdi ve gelecekte inandırıcı bir performansı 
sunabilmenin güçlü temelini oluşturuyor. Tabii ki birliğimizin cazip yönü, çekici kondisyonlarla 
herhangi bir riske girmeden birliğimize katılmanızdır.

DEHOGA

  branşınızın güçlü partneri,
  meslekdaşlarınızın size yakın beraberliği ve
  şahsi hizmet sunucunuz.

Başarılarımız

  Geceleme hizmetleri için KDV nin indirilmesi,
  bahşiş vergilendirilmesinin kaldırılması,
  400 EUR - Minijob düzenlemesinin başlatılması,
  pazar günleri, bayram ve gece ek ödeneklerinin korunması,
  iş görüşmeleri esnasında yapılan yemek masraflarının vergiden düşülmesinin korunması,
  meyhanelerde sigara içme yasağında istisnalar ve
  meşrubat vergisinin getirilmesinin engellenmesi.

Güçlü partneri olan başarılı bir işletme için!
 
Üye aidatlarımız:

DEHOGA Niedersachsen e.V. kuruluşumuzun üye aidatları işletmenizin senelik net cirosu temelinde 
hesaplanır. Yapacağınız değerlendirmeye göre 10 aidat grubu arasında seçimde bulunabilirsiniz.

Güncel aidatlar ve aidat şartnamesi hakkında www.dehoga-niedersachsen.de internet sayfasından bilgi 
edinebilirsiniz.

Aidatlar senelik veya yarım senelik olarak ödenir ve tarafımızca hesabınızdan çekilir. Bazı bölge veya ilçe 
örgütlerimiz şubelerinin çalışması karşılığında bir ek talep etmektedir.

Üye aidatınız KDV içermemektedir.
Ancak işletme gideri olarak aidatınızın tümünü vergiden düşebilirsiniz.
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40 ı aşkın tasarruf imkanı

Birliğimizin destekleme kolu size tüm sigorta konularında 
yardımcı olabilecek sigorta hizmetini sunmaktadır. DEHOGA 
bu alanda ERGO Sigorta A.Ş. ile birlikte çalışmaktadır.7
Sigorta konularında yardım Ücretsiz!

Ücretsiz!

Alman otel sınıflandırması

DEHOGA üyeli�i için 10 iyi nedenˇ
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seminerlerimiz gastronominin tüm önemli alanlarını kapsamaktadır.

DEHOGA-Sparbuch 

ile diğer avantajlar!

Die Leitmesse für
den Außer-Haus-Markt

www.internorga.com

Zu den Trends der Branche? 
Sie kennen den Weg.
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DEHOGA üyeleri daima en yeni bilgilere sahipler. Üye dergimiz 
‚DEHOGA Niedersachsen Aktuell‘ ücretsiz olarak işletmenize 
gönderilip, e-bültenimizle güncel gastronomi konuları hakkında 
bilgilendirilmektesiniz. Bunun yanısıra internet sayfamızda önemli bilgi 
ve sözleşmeleri indirilebilecek bir şekilde üyelerimize sunuyoruz.

Otel sınıflandırmasında DEHOGA nın verdiği yıldızlar, müşterileriniz 
için uzun zamandan beri güvenilir bir kılavuz mahiyetinde olup, 
misafirlerinize anlaşılırlık ve güvenlik sunmaktalar. Siz de otelinizle 
buna katılın ve Alman otel sınıflandırmasının yıldızlarıyla üstün 
pazarlama imkanlarını elde edin. Buna ilişkin tüm hizmetler internette 
‚www.hotelsterne.de‘ sayfasında belirtilmiştir.

Aşırı indirimli!

İndirimli seminer 

masrafları!

DEHOGA üyeliğinin 10 yararı - ve bunun ötesinde!

Sizin için güçlü bir birlik
Almanya‘da takriben 70.000 gastronom ve otel sahibi DEHOGA üyesi olmanın faydalarını  
biliyorlar. Üye sayısının çokluğu güçlü bir birliği oluşturuyor ve güçlü bir girişimciler birliği,  
bize hem branşımız hem de özellikle sizin için yararlı olan bir sürü şeyi yapmamızı sağlıyor.

Aşağı Saksonya‘ daki takr. 7.000 üyemiz size şimdi ve gelecekte inandırıcı bir performansı 
sunabilmenin güçlü temelini oluşturuyor. Tabii ki birliğimizin cazip yönü, çekici kondisyonlarla 
herhangi bir riske girmeden birliğimize katılmanızdır.

DEHOGA

  branşınızın güçlü partneri,
  meslekdaşlarınızın size yakın beraberliği ve
  şahsi hizmet sunucunuz.

Başarılarımız

  Geceleme hizmetleri için KDV nin indirilmesi,
  bahşiş vergilendirilmesinin kaldırılması,
  400 EUR - Minijob düzenlemesinin başlatılması,
  pazar günleri, bayram ve gece ek ödeneklerinin korunması,
  iş görüşmeleri esnasında yapılan yemek masraflarının vergiden düşülmesinin korunması,
  meyhanelerde sigara içme yasağında istisnalar ve
  meşrubat vergisinin getirilmesinin engellenmesi.

Güçlü partneri olan başarılı bir işletme için!
 
Üye aidatlarımız:

DEHOGA Niedersachsen e.V. kuruluşumuzun üye aidatları işletmenizin senelik net cirosu temelinde 
hesaplanır. Yapacağınız değerlendirmeye göre 10 aidat grubu arasında seçimde bulunabilirsiniz.

Güncel aidatlar ve aidat şartnamesi hakkında www.dehoga-niedersachsen.de internet sayfasından bilgi 
edinebilirsiniz.

Aidatlar senelik veya yarım senelik olarak ödenir ve tarafımızca hesabınızdan çekilir. Bazı bölge veya ilçe 
örgütlerimiz şubelerinin çalışması karşılığında bir ek talep etmektedir.

Üye aidatınız KDV içermemektedir.
Ancak işletme gideri olarak aidatınızın tümünü vergiden düşebilirsiniz.
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Avukatınız

İş mahkemesi nezdinde temsil

%20 GEMA indirimi

Enerji masraflarınızın denetlenmesi

İşletmeniz için şahsi danışma hizmeti

Birinci el bilgi

Çalışanlarınızın uzmanlaşması için 
eğitim bölümünüz

Ücretsiz!

Ücretsiz!

40 ı aşkın tasarruf imkanı

Birliğimizin destekleme kolu size tüm sigorta konularında 
yardımcı olabilecek sigorta hizmetini sunmaktadır. DEHOGA 
bu alanda ERGO Sigorta A.Ş. ile birlikte çalışmaktadır.7
Sigorta konularında yardım Ücretsiz!

Ücretsiz!

Alman otel sınıflandırması

DEHOGA üyeli�i için 10 iyi nedenˇ
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‚Gastronomide en önemli 
husus gençliğin mesleki açıdan 
desteklenmesidir. Birşeyler öğrenmeyi, 
işletmenin başarısına katkıda bulunmayı 
ve herkese bu konuda fırsat tanınmasını 
DEHOGA ile birlikte sağlıyoruz.‘

Chi Trung Khuu

Mister Q, Hannover 

‚Verdiği hukuki danışmanın yanısıra 
DEHOGA Niedersachsen, bizim için daha 
çok içinde kendimizi rahat hissettiğimiz 
bir birlik. Meslekdaşlarımızla fikir 
alışverişlerimiz esnasında, kendi işletmemiz 
için de bir dizi yeni fikirler edinebildik.‘

Michaela and Thomas Bötefür

Schützenhof Dötlingen

‚Kuvvetli bir işletmenin güçlü bir birliğe 
ihtiyacı vardır. Mövenpick tarafından 
işletilen Autostadt Restaurants şirketinin 
müdürü olarak DEHOGA çok çeşitli 
yardım ve çözümler sunmakta. Bu 
branşımız için vazgeçilmez ve geleceğe 
yönelik bir temeli oluşturmaktadır.‘

Thorsten Pitt

Autostadt Restaurants Mövenpick in Wolfsburg

‚Meslek eğitiminden, otel sınıfladırmasına ve 
enerji danışmanlığına kadar DEHOGA nın bize 
sınduğu fırsatları kullanıyor ve iyi bir danışma 
hizmeti aldığımızı hissediyoruz. KDV indirimi 
nedeniyle işletmemizin sürdürülebilirliğine, 
çalışanlarımıza ve binamıza daha çok 
yatırımda bulunabiliyoruz.‘

Susanne Ostler

Ringhotel Celler Tor ****superior

‚Gastronomi sektöründe çıkarlarımızı 
siyasi alanda savunacak güçlü bir 
partnere ihtiyacımız var. İyi lobi çalışması 
olmadan iş yürümüyor!‘

Sükrü Bingöl

Paulaner am Thielenplatz

‚DEHOGA nın uzmanlarıyla şimdiye 
değin sık sık hukuki danışma sunan, beni 
destekleyen bir partner yanımda. Kira 
sözleşmemle ilgili olarak ağır bir yükü 
üzerimden aldılar, sağolsunlar!‘

Sotirios Tsitalis

Restaurant elio elio

‚Neredeyse 20 sene önce bir partnerimin 
tavsiyesi üzerine birliğe üye olduğuma 
bugüne kadar pişman olmadım.‘

Antonio Colantuono

Ristorante Paladino

‚Sadece GEMA konusunda sağlanan 
%20 oranındaki indirim, DEHOGA 
üyeliğimizin amortize olmasına yol 
açmakta. Bunun yanısıra düzenli 
aralıklarla sunduğu branşımız ağırlıklı 
haber ve düzenlemelerden de DEHOGA 
üyesi olarak yararlanıyoruz.‘

Thomas Kubitza

Diskothek Inkognito, Celle

DEHOGA Niedersachsen.
Biz varız!

Yorckstraße 3
30161 Hannover
Landesverband@dehoga-niedersachsen.de

www.dehoga-niedersachsen.de

Sorularınız için başvurabileceğiniz telefonlar:

DEHOGA üyeliği:  05 11 - 33 70 60

Seminer ve eğitim konuları:  05 11 - 33 70 6-33

DEHOGA danışma hizmeti:  05 11 - 33 70 6-20

DEHOGA Niedersachsen ı 
destekleyen örgütler:

DEHOGA üyeliˇi için 10 iyi neden�

DEHOGA üyeli�i için iyi nedenlerˇ

iiO check
Hotelbewertungs-�&�Qualitätsmanager

ConsultiiO
creating quality



Üye olmak değiyor!

www.dehoga-niedersachsen.dewww.dehoga-niedersachsen.de Aktüalite: Nisan 2013

w

‚Gastronomide en önemli 
husus gençliğin mesleki açıdan 
desteklenmesidir. Birşeyler öğrenmeyi, 
işletmenin başarısına katkıda bulunmayı 
ve herkese bu konuda fırsat tanınmasını 
DEHOGA ile birlikte sağlıyoruz.‘

Chi Trung Khuu

Mister Q, Hannover 

‚Verdiği hukuki danışmanın yanısıra 
DEHOGA Niedersachsen, bizim için daha 
çok içinde kendimizi rahat hissettiğimiz 
bir birlik. Meslekdaşlarımızla fikir 
alışverişlerimiz esnasında, kendi işletmemiz 
için de bir dizi yeni fikirler edinebildik.‘

Michaela and Thomas Bötefür

Schützenhof Dötlingen

‚Kuvvetli bir işletmenin güçlü bir birliğe 
ihtiyacı vardır. Mövenpick tarafından 
işletilen Autostadt Restaurants şirketinin 
müdürü olarak DEHOGA çok çeşitli 
yardım ve çözümler sunmakta. Bu 
branşımız için vazgeçilmez ve geleceğe 
yönelik bir temeli oluşturmaktadır.‘

Thorsten Pitt

Autostadt Restaurants Mövenpick in Wolfsburg

‚Meslek eğitiminden, otel sınıfladırmasına ve 
enerji danışmanlığına kadar DEHOGA nın bize 
sınduğu fırsatları kullanıyor ve iyi bir danışma 
hizmeti aldığımızı hissediyoruz. KDV indirimi 
nedeniyle işletmemizin sürdürülebilirliğine, 
çalışanlarımıza ve binamıza daha çok 
yatırımda bulunabiliyoruz.‘

Susanne Ostler

Ringhotel Celler Tor ****superior

‚Gastronomi sektöründe çıkarlarımızı 
siyasi alanda savunacak güçlü bir 
partnere ihtiyacımız var. İyi lobi çalışması 
olmadan iş yürümüyor!‘

Sükrü Bingöl

Paulaner am Thielenplatz

‚DEHOGA nın uzmanlarıyla şimdiye 
değin sık sık hukuki danışma sunan, beni 
destekleyen bir partner yanımda. Kira 
sözleşmemle ilgili olarak ağır bir yükü 
üzerimden aldılar, sağolsunlar!‘

Sotirios Tsitalis

Restaurant elio elio

‚Neredeyse 20 sene önce bir partnerimin 
tavsiyesi üzerine birliğe üye olduğuma 
bugüne kadar pişman olmadım.‘

Antonio Colantuono

Ristorante Paladino

‚Sadece GEMA konusunda sağlanan 
%20 oranındaki indirim, DEHOGA 
üyeliğimizin amortize olmasına yol 
açmakta. Bunun yanısıra düzenli 
aralıklarla sunduğu branşımız ağırlıklı 
haber ve düzenlemelerden de DEHOGA 
üyesi olarak yararlanıyoruz.‘

Thomas Kubitza

Diskothek Inkognito, Celle

DEHOGA Niedersachsen.
Biz varız!

Yorckstraße 3
30161 Hannover
Landesverband@dehoga-niedersachsen.de

www.dehoga-niedersachsen.de

Sorularınız için başvurabileceğiniz telefonlar:

DEHOGA üyeliği:  05 11 - 33 70 60

Seminer ve eğitim konuları:  05 11 - 33 70 6-33

DEHOGA danışma hizmeti:  05 11 - 33 70 6-20

DEHOGA Niedersachsen ı 
destekleyen örgütler:

DEHOGA üyeliˇi için 10 iyi neden�

DEHOGA üyeli�i için iyi nedenlerˇ

iiO check
Hotelbewertungs-�&�Qualitätsmanager

ConsultiiO
creating quality


