
 

 

Tisková zpráva 

15. června 2018 

 

Skupina AccorHotels získala lídra v oblasti cateringu – 

společnost Adoria 
 

 

Hotelová skupina AccorHotels oznámila akvizici společnosti Adoria, SaaS platformy (Software jako 

služba), která je evropským lídrem v oblasti firemního a smluvního cateringu.  

 

Francouzská společnost Adoria, založená v roce 2003, je využívána 2.700 organizací (30 cateringových 

skupin) a spojuje 300.000 aktivních uživatelů a více než 800 výrobců a dodavatelů.  

 

Adoria nabízí centralizovaná řešení pro řízení nabídek, nákupu, logistiky a výroby. Tento systém 

zaručuje, že všechny zúčastněné strany poskytují kvalitní služby, od výrobce až po spotřebitele, a 

zajišťuje jejich ziskovost.  

 

Caroline Tissotová, ředitelka oddělení akvizice společnosti AccorHotels, k transakci uvedla: „Jsem 

velmi ráda, že se Adoria stala součástí služeb naší skupiny a doplnila naše nedávné akvizice v oblasti 

stravování. Tato akvizice je zcela v souladu s naší strategií získávat ty nejvíce inovativní a vizionářské 

firmy ve svých oborech, abychom mohli naším partnerům a zákazníkům poskytovat co nejvíce 

doplňkových služeb. Naším cílem bude podporovat mezinárodní rozvoj společnosti Adoria a současně 

využít jejích odborných znalostí a vysoce kvalifikovaného týmu.“ 

 

Laurent Gueye, generální ředitel společnosti Adoria, komentoval akvizici následovně: „Jsme velmi 

potěšeni, že spolupracujeme s AccorHotels, protože máme oba stejný cíl: Poskytovat co nejvíce 

inovativní diginální řešení pro ještě větší spokojenost našich zákazníků. Adoria se strukturálně 

rozroste a jsme hrdí na to, že jsme uznáváni jako lídr v oblasti středních, velkých a globálních 

cateringových skupin. Díky spojení silných stránek naší společnosti a hotelové skupiny AccorHotels 

nabídneme našim zákazníkům ještě širší portfolio služeb.“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O ACCORHOTELS 

AccorHotels je přední světovou cestovní & lifestyle skupinou a digitálním inovátorem. Nabízí jedinečné zážitky ve více než 4.300 hotelech, rekreačních střediscích a 

rezidencích, stejně jako ve více než 10.000 nejlepších soukromých domech po celém světě. Těží z duální odborné znalosti jako investor a provozovatel prostřednictvím svých 

HotelServices a HotelInvest divizí. AccorHotels působí v 100 zemích. Portfolio je tvořeno mezinárodně uznávanými luxusními značkami, včetně Raffles, Fairmont, Sofitel 

Legend, SO SofitelSofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman a Swissôtel; stejně jako populární střední a butikové značky Novotel, Mercure, Mama Shelter a Adagio; a 

ekonomické značky včetně ibis ibisStyles Ibis budget a regionálních značek Grand Mercure, Sebel a hotelF1. AccorHotels poskytuje inovativní služby typu end-to-end v rámci 

celého zážitku cestujících, zejména akvizicí společnosti John Paul, světového lídra v oblasti služeb concierge. 

S bezkonkurenční kolekcí značek a více než 50 letou historii po dobu téměř pěti desetiletí, AccorHotels, spolu se svým globálním týmem více než 250.000 žen a mužů, má 

smysluplné a srdečné poslání, které shrnuje claim .- FeelWelcome. Hosté mají přístup k jednomu ze světově nejzajímavějších věrnostních programů - Le Club AccorHotels. 

AccorHotels je aktivní ve svých místních komunitách a zavázal se k udržitelnému rozvoji a solidaritě prostřednictvím programu PLANET 21, komplexního programu, který 

sdružuje zaměstnance, hosty a partnery k udržitelnému rozvoji.  

Akcie Accor SA jsou kótovány na burze Euronext v Paříži (ISIN kód: FR0000120404) a OTC trhu (kód: ACRFY) ve Spojených státech. 

Pro více informací a rezervace navštivte accorhotels.group nebo accorhotels.com. 

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