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Sajtóközlemény

Az InterContinental Budapest szállodában kerül megrendezésre a 21. Best of
Budapest Gála
Az InterContinental Budapest szálloda idén 15. alkalommal lesz a Best of Budapest Gála házigazdája.
Ez a nagyszabású esemény idén ünnepli 21. évfordulóját.
A Budapest Week Publishing 1993 óta minden évben megkérdezi olvasóit és üzleti partnereit, illetve a
kiadó bizottságának tagjait arról, kiket tartanak a hazai vendéglátó-, szálloda- és más szolgáltatói
szféra legjobbjainak. Az így beérkezett szavazatok, valamint a kiadó szigorú ellenőrzése alapján ítélik
oda - mintegy hatvan kategóriában - a legjobbaknak járó elismerést.

Mivel a Best of Budapest Gála napján van a nemzetközi Föld nap, szállodánknak ez tökéletes alkalom
arra, hogy hangsúlyozza zöld elkötelezettségét, ezért este kilenc órakor a vendégtérben egy órára
elhalványulnak a fények. Az InterContinental Hotels Group tagjaként szállodánk a zöld területen tett
erőfeszítésekben és a fenntartható megoldások tekintetében úttörőnek számít a globális piacon. Az
InterContinental Budapest a Green Engage program tagjaként, számos zöld és fenntartható
megoldást vezetett be annak érdekében, hogy a gáz kibocsátási szintet csökkenteni tudjuk, hogy a víz
illetve az energia egy alacsonyabb felhasználási szintet érjen el, ami hosszútávon a fenntartható és
környezetbarát működést hivatott szolgálni.
Szállodánk már 2013 óta megfelel a Green Globe által meghatározott szabványoknak, sőt
immár a Green Globe Certification büszke tulajdonosa. Egyedülálló módon szállodánk az
egyetlen olyan magyar szálloda, ami rendelkezik ezzel a független tanúsítvánnyal. E tanúsítvány
újabb ékes példája annak, hogy szállodánk már eddig is képviselt hozzáállását egy újabb zöld
szervezet is elismerte, így már nem csak a Green Engage Program, hanem a Green Globe Program
tagja is vagyunk.

2013-ban az InterContinental Budapest szálloda már harmadik alkalommal vett részt az AON Hewitt
által kezdeményezett Magyarország Legjobb Munkahelyei Felmérésben és végzett a legjobb három
között. Ez az eredményt szállodánk kemény munka, kreatív HR megoldások és a munkavállalók felé
mutatott elkötelezettség által tudta elérni, illetve három éven keresztül megőrizni.
Az InterContinental Budapest szálloda a környezettudatos működés mellett nagy hangsúlyt fektet a
munkatársak teljesítményének elismerésére és megbecsülésére.
Teljes mértékben magáénak tekinti azt a hozzáállást, hogy a munkavállalók jelentik a vállalat
sikereinek kulcsát.

Tapasztalja meg a luxus egy új dimenzióját - 2014.március 7-től kezdi az elnöki lakosztály teljes
körű átalakítását az InterContinental Budapest szálloda. Az elnöki lakosztály a teljesen új, modern
design mellett a legújabb audio-vizuális technológiával is rendelkezik majd, beleértve egy
érintőképernyős okos panelt, amivel a szobában fellelhető összes eszközt, a világítást, a
hangrendszereket illetve a TV-t is irányítani lehet.
A projekt várható befejezése: 2014. május 1.
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Az InterContinental Hotels & Resorts szállodaláncról
Az InterContinental Hotels & Resorts szállodalánc 168 szállodája a világ több mint 60 országában, 60 év tapasztalatával
várja a vendégeket.
Az InterContinentalban hiszünk a kiváló minőség és a kiemelkedő szolgáltatások fontosságában, ugyanakkor
a vendégeink iránt tanúsított valódi érdeklődés az, ami igazán különlegessé tesz bennünket.
Arra törekszünk, hogy vendégeink a lehető legtöbbet hozzák ki budapesti tartózkodásukból. Világot járt vendégeinket
igyekszünk minél jobban megismertetni a desztináció különlegességeivel. Autentikus élményeket nyújtunk,
amelyek gazdagítják a nálunk megszállók életét és ismereteit.

Bővebb információt honlapunkon (www.intercontinental.com) találhat. Főportásaink ajánlásait megnézheti az alábbi oldalon:
www.intercontinentalvideo.com
Az IHG szállodacsoportról
Az InterContinental Hotels Group (IHG) a vendégszobák számát tekintve a világ legnagyobb szállodacsoportja. A világ 100
országában 4,500 szállodával rendelkezik, ez több mint 650 000 vendégszobát jelent. A hotelek részben a szállodacsoport
tulajdonában vannak, részben különböző vállalatok üzemeltetik azokat menedzsment- vagy lízingszerződéssel, illetve franchise
rendszerben. A csoporthoz olyan jól ismert márkák tartoznak, mint az InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®,
Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn® Hotels and Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® és Candlewood
Suites®. A Priority Club® Rewards a világ legnagyobb szállodai hűségprogramja, amely több mint 52 millió tagot számlál.
Az IHG közel 1,400 további szálloda megnyitását tervezi, ezzel 160,000 új munkahelyet teremtve az elkövetkező néhány évben
szerte a világon. A cégcsoport részvénytársasága a Nagy-Britanniában alapított InterContinental Hotels Group PLC, melyet
Angliában és Walesben jegyeztek be.
Az www.ihg.com központi honlap részletes információkat tartalmaz és internetes foglalási lehetőséget biztosít az összes
szállodához. Az www.priorityclub.com oldalon tájékozódhat a Priority Club Rewards programról.
Az IHG-t érintő legfrissebb hírekért látogasson el Hírcentrumunkba, az www.ihg.com/media oldalra.

