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Orbis „Ambasadorem Polskiej Gospodarki” 
 
 
Orbis otrzymał prestiżowe wyróżnienie – tytuł „Ambasadora Polskiej Gospdarki” w kategorii „Marka 
Europejska”. W 2015 roku Orbis rozpoczął nowy etap rozwoju - w wyniku przejęcia 38 hoteli wszedł 
na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jest też wyłącznym licencjodawcą marek hotelowych 
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis w 16 krajach regionu.  
 
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 23 września 2015 roku w Ministerstwie Gospodarki w 
Warszawie, dyplom odebrał z rąk Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera RP – Gilles Clavie, 
Prezes Orbis SA. W ceremonii uczestniczył także Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. 
 

Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki jest ogólnopolskim niekomercyjnym 
przedsięwzięciem, organizowanym przez Business Centre Club we współpracy z 
Ministerstwem Gospodarki, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja 
przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, 
promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk 
biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy 

przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, 
polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych 
kontaktów i wymianie informacji.  
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Orbis SA 
Katarzyna Gronek, katarzyna.gronek@accor.com 
 
 
 
 
Grupa Hotelowa Orbis  to najwi ększa sie ć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej  
oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wył ącznym licencjodawc ą marek 
AccorHotels w 16 krajach w tym w Bo śni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze , 
Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, 
Słowacji, Słowenii i na W ęgrzech . 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, w iodący na świecie operator hotelowy . 
 
O ACCORHOTELS  
AccorHotels to grupa hotelowa, którą jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz wspólne 
zobowiązanie do serdecznego witania wszystkich Gości.  



Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 700 hotelach AccorHotels troszczy się o tysiące 
gości w 92 krajach.  
AccorHotels jest wiodącym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim klientom, 
partnerom oraz pracownikom: 
- doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i 
inwestora (HotelInvest); 
- szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantujących pełną ofertę - 
od luksusowych hoteli (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez hotele 
średniej kategorii (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po hotele 
ekonomiczne (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1); 
- potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;  
- zobowiązania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w ramach 
programu zrównoważonego rozwoju PLANET 21.  
 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na 
rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY)  
 
Informacje o AccorHotels:                   Rezerwuj pokój w hotelu:  
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com www.accorhotels.com 
 
      

 

 

 

 

 

 


