
 

 

Informacja prasowa 
Warszawa, 3 lipca 2015 r. 

 

Grupa Hotelowa Orbis, która zarz ądza hotelami marek Sofitel, 
Mercure, Novotel i ibis Styles, została partnerem M istrzostw Europy 
w Piłce R ęcznej Mężczyzn Polska 2016, najwi ększej imprezy 
sportowej w naszym kraju w przyszłym roku. 
 
Sofitel Wrocław Old Town, Mercure Gdańsk Stare Miasto, Mercure Gdańsk Posejdon, 
Mercure Wrocław Centrum, Novotel Kraków Centrum, Novotel Katowice Centrum i ibis Styles 
Wrocław będą gościć europejskie drużyny i delegacje szczypiornistów.  Dodatkowo, hotele 
Grupy Hotelowej Orbis rekomendowane są dla mediów i prasy obsługującej EHF EURO 
2016 oraz w kategorii „Family & Friends”.   
 
W 2016 roku Polska będzie gospodarzem międzynarodowego turnieju, pełnego wielkich 
sportowych emocji - XII Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Od 15 do 31 stycznia 
w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach najlepsze drużyny Starego Kontynentu będą 
walczyły o medale ME, a mecze finałowe odbędą się w TAURON Arenie 
Kraków przygotowanej na przyjęcie ponad 15 tysięcy kibiców. 
 
„EHF EURO 2016 to nie tylko świetna promocja piłki ręcznej w Polsce, ale także promocja 
Polski i największych polskich miast na arenie międzynarodowej.  Bycie partnerem tak dużej 
imprezy sportowej to dla nas wyróżnienie, ale i potwierdzenie jakości i standardów naszych 
hoteli i pracowników, gdyż bezpieczeństwo i najwyższa jakość usług, to kwestie kluczowe z 
punktu widzenia pozytywnych wrażeń wszystkich uczestników takich turniejów.” – 
skomentował Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis S.A. 
 
29 czerwca br. Grupa Hotelowa Orbis podpisała umowę o współpracy ze Związkiem Piłki 
Ręcznej w Polsce i tym samym została partnerem EHF EURO 2016.  
Organizatorem XII Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 jest Związek 
Piłki Ręcznej w Polsce oraz Europejska Federacja Piłki Ręcznej.   
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Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-
Wschodniej oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wyłącznym 
licencjodawcą marek Accor w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, 
Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, 
Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami 
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis 
Hotels. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie 
od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.  

Strategicznym inwestorem Orbisu jest AccorHotels, wiodący na świecie operator 
hotelowy, który oferuje swoim gościom oraz partnerom biznesowym wiedzę oraz doświadczenie 
operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), a także właściciela hoteli i inwestora 



(HotelInvest). Celem ich działania jest zapewnienie długoterminowego i harmonijnego rozwoju 
Grupy Accor w interesie jej interesariuszy.   
Accor oferuje swoje usługi biznesmenom i turystom w 92 krajach, w których dysponuje 3 600 
hotelami z 470 000 pokoi. Szerokie portfolio marek hotelowych gwarantuje zróżnicowaną ofertę - 
od luksusowych hoteli Sofitel, Pullman, MGallery oraz Grand Mercure, przez hotele średniej 
kategorii pod marką Novotel, Suite Novotel, Mercure oraz Adagio aż po hotele ekonomiczne: 
ibis, ibis Styles, ibis budget oraz hotelF1. Grupa Accor stworzyła efektywny system narzędzi 
cyfrowych, do których należą - portal rezerwacyjny  accorhotels.com, strony internetowe 
poszczególnych marek hotelowych oraz program lojalnościowy Le Club Accorhotels.  
AccorHotels, jako wiodąca na świecie szkoła hotelarstwa, jest zaangażowany w rozwój 
talentów swoich 170 000 pracowników hoteli, działających pod markami Accor. Są oni, na co 
dzień ambasadorami kultury obsługi oraz innowacyjności, które zapewniają rozwój Grupy w okresie 
ponad 45 lat jej istnienia.  

 

 


