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Sajtóközlemény

Az InterContinental Budapest szálloda ismét megkapta a Green Globe nemzetközi
szervezet környezetvédelmi tanúsítványát.

Az InterContinental Hotels Group és a budapesti InterContinental szálloda régóta küldetésének
tekinti a fenntartható és környezetkímélő működést. Az InterContinental Budapest megerősítve
minősítését idén is az egyetlen magyar szálloda, amely tagja az egyik legnagyobb – a
fenntarthatóságot és zöld megoldásokat szem előtt tartó cégeket tömörítő - Green Globe
szervezetnek.

A Green Globe szervezet tanúsítványokat, képzéseket, oktatást és marketingszolgáltatásokat
nyújt a világ 83 országában. A Green Globe Certification Standard nemzetközileg elfogadott
alapokra épülve teljesedett ki az elmúlt 15 évben a Green Globe környezetvédelmi program
keretein belül. A Green Globe szorosan együttműködik más nemzetközi fenntarthatósági
tanúsítványi programokkal is. A harmonizáció folyamata hozzájárul a főbb követelmények
teljesítéséhez, miközben a regionális feladatokat a helyben kialakított igényekhez igazítják.
Az InterContinental Budapest először 2013-ban vált jogosulttá a tanúsítványra, majd az azt
követő két évben sikeresen megújította minősítését és 2016-ban is folytathatja működését a
Green Globe Tanúsítvány zászlaja alatt.
„Szállodánk jó úton jár a fenntartható fejlődésben, melyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy az
elmúlt három évben sikerült megfelelnünk a szabványoknak.” – nyilatkozott Claus Geisselmann,
az InterContinental Budapest Szállodaigazgatója.
„Sok változtatást vezettünk be annak érdekében, hogy felelősségteljes hozzáállást tanúsítsunk és
megfeleljünk a program követelményeinek: Ecolabeled Diversey tisztítószerekre váltottunk,
mozgásérzékelő szenzorokat szereltünk fel folyosóinkon, melyek 5 perc után automatikusan
lekapcsolják a világítást. Szállodánk 100%-ban energiatakarékos izzókat használ világításra és
épületünk 2015 szeptemberétől teljes egészében nem-dohányzónak minősül. Ezenkívül év

végéig elköteleztük magunkat a kijáratot jelző táblák LED égőre való lecserélésére illetve egy új
légkondicionáló rendszer beszerelésére.” – tette hozzá Almási Csaba, Műszaki Igazgató.
A szálloda felelős gondolkodásmódját az is tükrözi, hogy minden évben csatlakozik a közterületi
takarítási mozgalmakhoz, hogy szebbé és tisztábbá varázsolja környezetét. A vendéglátásban
elhelyezkedni kívánó hallgatóknak csoportos szakmai látogatásokat szervez a fenntartható
szállodaműködtetés megismertetése céljából. Nagy népszerűségnek örvend a dolgozók körében
az évente megrendezett garázs vásár, ahol az újrahasznosítás jegyében jó állapotú, használt
szállodai bútorok, konyhai eszközök találnak új gazdára.
Az InterContinental Budapest Green Globe Tanúsítványának száma: EU00723H – 2015
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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.

