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Sajtóközlemény

AZ INTERCONTINENTAL BUDAPEST NYERTE EL
„A 2014-ES ÉV VEZETŐ MAGYAR ÜZLETI SZÁLLODÁJA” DÍJAT
A WORLD TRAVEL AWARDS ÁLTAL KIÍRT SZAVAZÁSON
A World Travel Awards™ díjat a turizmus iparágban tevékenykedő szakemberek és szervezetek ítélik oda
azoknak a szállodáknak, illetve a szolgáltató iparban működő cégeknek, amelyek évről évre kiváló
szolgáltatást nyújtanak.
Ez a díj azt demonstrálja, hogy a 2014-es évben szállodánk az a magyarországi hotel, amely a
legkiemelkedőbb szolgáltatást nyújtotta az üzleti szférában.
Az InterContinental Budapest szálloda rendkívül büszke arra, hogy egy ilyen kaliberű és hatalmas presztízzsel
bíró díjat tudott megnyerni az elmúlt 12 hónap teljesítménye alapján.
Claus Geisselmann, az InterContinental Budapest szálloda igazgatója így nyilatkozott:
„Mi az IHG-nál (InterContinental Hotels Group) őszintén hisszük, hogy üzleti sikereink fő mozgatórúgója a cég
dolgozóinak elkötelezettsége – nekik köszönhetjük, hogy egy kiváló és sikerekben gazdag 12 hónapot tudunk
magunk mögött. Az előző évben hatalmas munkát fektettünk abba, hogy elérjük céljainkat, és a magyar piacon mi
legyünk a vezető üzleti szálloda.
Vezető üzleti szállodának lenni kivételes érzés, azonban ez hatalmas felelősséget is von maga után. Amikor arról
beszélünk, hogy az InterContinental Budapest szálloda a 2014-es év vezető üzleti szállodája, akkor már a jövőre
is gondolnunk kell. Filozófiánk szerint mindig többre kell törekednünk és nem maradhatunk meg egy azonos
szinten. Évről évre jobbnak, versenyképesebbnek kell lennünk és mindent megtenni annak érdekében, hogy a
legapróbb részletekben is fejlődést tudjunk mutatni vendégeinknek és tulajdonosainknak.
Küldetésünk, hogy a jövőben is kiváló szolgáltatást nyújtsunk vendégeinknek, továbbá folyamatosan megújuló és
versenyképes hozzáállással érjük el kitűzött céljainkat.”
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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 4,600 szállodával rendelkezik, ez több mint 660 000 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.

