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Sajtóközlemény

HARMADSZORRA IS AZ INTERCONTINENTAL® BUDAPEST HOTELT VÁLASZTOTTÁK
MAGYARORSZÁG VEZETŐ ÜZLETI SZÁLLODÁJÁNAK A WORLD TRAVEL AWARDS™-ON

Az idén 25 éves fennállását ünneplő World Travel Awards™ 1993 óta minden évben nemzetközi
kitüntetéssel díjazza azokat a szállodákat illetve turisztikai szolgáltatókat, melyek kiváló minőséget és életre
szóló élményeket biztosítanak vendégeik és ügyfeleik számára. 2018-ban a turizmus szektor szakemberei
és szakszervezetei mellett vendégek és civilek is részt vehettek a különleges szavazásban, mely során a
legkiemelkedőbb szolgáltatást nyújtó magyar üzleti szálloda mellett is letehették a voksukat.
Örömünkre szolgál megosztani a hírt, hogy az összesített szavazatok alapján a presztízs értékkel bíró
„Magyarország Vezető Üzleti Szállodája” díjat szállodánk nyerhette el az elmúlt évben tanúsított
teljesítménye alapján. Ez óriási megtiszteltetés számunkra, hiszen 2014 és 2015 után harmadszorra
tüntették ki az InterContinental® Budapestet ezzel a címmel.
Claus Geisselmann, az InterContinental® Budapest szállodaigazgatója így nyilatkozott: „Csodálatos
elismerés és egyben remek visszajelzés kollégáink vendégekhez való hozzáállásáról és odaadó munkájáról,
hogy harmadszorra is Magyarország Vezető Üzleti Szállodájának választották aszállodánkat. Ez a díj
büszkeséggel tölt el, ugyanakkor kihívás elé is állít minket, hiszen arra sarkall, hogy a megszokott magas
minőséget ne csak hozzák, de túl is szárnyalják kollégáink. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megtaláljuk
azokat a lehetőségeket, amelyek által fejlődhetünk, hogy évről évre ilyen remek eredményeket érhessünk
el.”
A World Travel Awards™ kitüntetését megelőzőleg a szálloda idén a TripAdvisor neves elismerését, a
„Traveller’s Choice” vagyis az „Utazók Kedvence” címet is elnyerte, így méltán büszkék vagyunk kollégáink

magaszintű munkájára és elkötelezettségére. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki az említett
szavazásokon szállodánk mellett tette le a voksát!
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Az InterContinental® Hotels & Resorts szállodaláncról
Az InterContinental® Hotels & Resorts szállodalánc szállodái a világ több mint 60 országában, 70 év tapasztalatával
várják 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.

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.

