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Grupa Hotelowa Orbis z prestiżowym „Laurem Buildera 2016” 
za inwestycje ibis Gdańsk Stare Miasto, Mercure Kraków Stare Miasto i 

przekształcenie hotelu „Orbis Wrocław” w kompleks hotelowy 
ibis & Novotel Wrocław Centrum 

 
 

25 stycznia br., podczas „Gali Builder Awards” - uznawanej za prestiżowe wydarzenie w 
branży budowlanej, po raz 14. miesięcznik „Builder”, wskazał firmy i ludzi, którzy w 
szczególny sposób świadczą o potencjale branży w Polsce.  Nagrody Budowlana Firma 
Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules i Laury Buildera wręczono podczas uroczystej 
gali, połączonej z finałem 4. edycji Konkursu dla Młodych Architektów.  
 
Grupa Hotelowa Orbis otrzymała nagrodę „Laur Buildera 2016”, przyznawaną firmom i 
instytucjom spoza branży budowlanej, których działalność i świadczone usługi wspierają 
rozwój branży budowlanej, architektonicznej i działających w niej firm. 
 
„Ta nagroda jest przede wszystkim uhonorowaniem ogromnej pracy zespołowej i 
interdyscyplinarnej przy inwestycjach własnych Grupy Orbis, które zostały przeprowadzone 
nie tylko w błyskawicznym tempie – w niespełna półtora roku, ale i w najwyższych zielonych 
standardach. ibis Gdansk Stare Miasto i Mercure Kraków Stare Miasto to pierwsze w Polsce 
hotele w zielonej certyfikacji BREEAM a wnętrza hotelu Novotel Wrocław Centrum świadczą 
nie tylko o tym, iż Orbis SA jest profesjonalnym inwestorem hotelowym, ale i firmą 
promującą polski design wnętrz na światowym poziomie.” -  dodaje Dariusz Gul, dyrektor 
inwestycji rozwojowych Orbis S.A. 
 
Magazyn „Builder”, na podstawie uważnej obserwacji rynku, popartej weryfikacją ze strony 
członków Rady Programowej i Rady Naukowej, pod przewodnictwem prof. Leonarda 
Runkiewicza wyłonił Orbis S.A. jako firmę, która wykazała się kreatywnością, skutecznością i 
której najnowsze inwestycje hotelowe wyróżnia nowatorstwo, dostosowanie do nowych 
potrzeb klientów i zmieniającego się rynku. 
 
Na „Galę Builder Awards” przybyło blisko 200 liderów rynku budowlanego w Polsce – 
właściciele i menedżerowie reprezentujący firmy wykonawcze, producenckie, 
deweloperskie, dostawcze, doradcze i biura architektoniczne. Gośćmi uroczystości byli 
również przedstawiciele administracji państwowej, organizacji branżowych oraz ośrodków 



 

 

naukowych i akademickich. Partnerami wydarzenia były: Polska Izba Konstrukcji Stalowych, 
SSAB oraz Stanson. 

 
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 AccorHotels 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. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym 
standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe. 
 
 
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) 

Partnerem strategicznym Orbisu jest  

Orbis SA Kontakt 
Katarzyna Gronek 
T. +48 22 829 38 03 Informacje o AccorHotels: Zarezerwuj pokój w hotelu: 
katarzyna.gronek@accor.com www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com www.accorhotels.com 


