
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva 

Praha, 21. listopadu 2017  

AccorHotels v den 50. výročí otevřely dveře 
svým hrdinům  
 

Claim výročí #WelcomeHeroes naplnilo i sedm hotelů v České republice 

 

 

 

Hotelová skupina AccorHotels oslavila 19. listopadu 2017 padesáté výročí 

své existence pod heslem „Welcome Heroes“. Ke svým oslavám přistoupila 

skupina štědře a většina hotelů po celém světě otevřela dveře „svým 

hrdinům“ - hasičům, zdravotníků, učitelům, ale také třeba charitativním 

dobrovolníkům. Za Českou republiku se akce zúčastnilo sedm hotelů 

z Prahy, Plzně a Ostravy.  

 

 

Globální akce se zúčastnilo více než 250.000 

zaměstnanců po celém světě. Jde o akci poděkování 

lidem z okolí, kteří se aktivně podílejí na zlepšování 

prostředí daného regionu. Některé hotely zvaly „local 

heroes“ na snídani, koncert, grilování, jinde dostali 

možnost stát se na noc hotelovým hostem. Například 

Plzeňský ibis připravil pro svoje charitativní partnery 

a další lokální hrdiny sváteční brunch s kulturním 

programem. Pražský Novotel si zase přichystal pro 

hasiče a zdravotnický personál večerní barbecue.  

Tyto oslavy jsou také příležitostí k představení hotelů 

značky, vybudování ještě lepších sousedských vztahů, 

a především poděkování.  

 



 

 

 

 

 

 

 

AccorHotels 50. výročí celosvětově v kostce: 

90.000 hostů / 6.650 bezplatných nocí / 1.000 brunchů / 450 večírků / 

240 koncertů / party 

 

 

Hotelová skupina AccorHotels u příležitosti svého výročí také spouští aplikaci 

AccorLocal, která reflektuje fakt, že hotely jsou dnes mnohem více, než jen 

ubytovací kapacity. Slouží také jako prostor k setkáním, akcím, schůzkám. 

Aplikace AccorLocal umožňuje lidem, kteří žijí v blízkosti hotelu AccorHotels, 

využívat hotelové služby od květinářství, přes úklidové služby, doručování 

balíků, až po pekárnu. Dále budou hotely nabízet některé ze svých služeb i 

neubytovaným hostům, například lázně, masáže, bazén, kurzy jógy, snídaně, 

atd. 

AccorLocal je v současné době dostupný ve více než 250 hotelech ve Francii a 

během roku 2018 se rozšíří i dále do Evropy, včetně České republiky.  

 

 

 

 
O ACCORHOTELS: 

AccorHotels je přední světovou cestovní & lifestyle skupinou a inovátorem v oblasti digitálních technologií. Nabízí jedinečné zážitky ve více než 

4.200 hotelech, rekreačních střediscích a rezidencích, stejně jako ve více než 10.000 soukromých domech po celém světě. Skupina těží z duální 

odborné znalosti - jako investor a provozovatel působí prostřednictvím svých divizí HotelServices a HotelInvest v 95 zemích. Portfolio skupiny je 

tvořeno mezinárodně uznávanými luxusními značkami Raffles, Sofitel Legend, Fairmont, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, Rixos, MGallery by 

Sofitel, Pullman, and Swissötel; dále pak značkami střední třídy a butiky značek 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter a Adagio; a 

ekonomickými značkami, které zahrnují JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget a regionální značky Grand Mercure, The Sebel a hotely F1. 

AccorHotels poskytuje inovativní služby typu end-to-end pro všechny cestující, zejména díky nedávné akvizici Jonh Paul, světového lídra v oblasti 

služeb concierge. S bezkonkurenční kolekcí značek a bohatou historií, která trvá již téměř pět desetiletí, AccorHotels spolu se svým globálním 

týmem více než 250.000 zaměstnanců má smysluplné a srdečné poslání: Zajistit, aby se každý host cítil vítán, což podtrhuje motto skupiny – Feel 

Welcome. Hosté mají přístup k jednomu ze světově nejznámějších věrnostních programů – Le Club AccorHotels. 

AccorHotels je aktivní v lokálních projektech a zavázal se k udržitelnému rozvoji a solidaritě prostřednictvím programu PLANET 21, komplexnímu 

programu, který sdružuje zaměstnance, hosty a partnery s cílem podpory udržitelného rozvoje.  

 

Další informace a rezervace naleznete na stránkách accorhotels.group nebo accorhotels.com.  

Nebo se staňte fanouškem a sledujte nás na Twitteru a Facebooku. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accor Czech Republic 

Aneta Kubalová 

Na Příkopě 5 

110 00 Praha 1 

Tel: +420 266 000 246 

Aneta.Kubalova@accor.com   

Agentura Privilege PR  

Linda Maletínská 

Jagellonská 3  

130 00 Praha 3 - Vinohrady 

Mobil: +420 775 944 267 

maletinska@privilegepr.cz 
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