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Orbis otworzy 8 nowych hoteli w najbliższych miesiącach  
i podpisał 40 umów franczyzy i zarządzania  

 
Grupa przyśpiesza wzrost swojej sieci w Europie Wschodniej i wzmacnia 

zespoły odpowiedzialne za rozwój  
 

 
 

Mając na względzie otwarcie 8 nowych hoteli w najbliższych miesiącach: w Rumunii 
(Mercure Sighisoara Binderbubi, ibis Styles Arad, Mercure Bucharest Unirii), Serbii (Mercure 
Belgrade Excelsior), Bośni i Hercegowinie (Novotel Sarajevo, MGallery by Sofitel Tarcin 
Forest Resort &Spa), Macedonii (Mercure Tetovo) oraz na Węgrzech (ibis Styles Budapest 
Airport), a także rekordową liczbę nowo zawartych 40 umów, Orbis wzmacnia swój zespół 
ds. rozwoju by utrzymać tempo rozwoju w Polsce i zaznaczyć swoją obecność na nowych, 
obiecujących rynkach w Europie Wschodniej.  
 
“Europa Wschodnia to duży rynek charakteryzujący się wysokimi wzrostami PKB w 
Europie, który generuje silny, wciąż rosnący popyt na usługi hotelowe w segmentach 
biznesowym i turystycznym. Z drugiej strony dostrzegamy wyraźnie, że deweloperzy  
i fundusze inwestycyjne, które w przeszłości nie angażowały się w przedsięwzięcia 
związane z branżą hotelarską, doceniają obecnie rosnącą rentowność tego sektora w całym 
regionie Europy Wschodniej. Chcemy przyspieszyć nasz rozwój zgodnie z modelem „asset-
light” i jeszcze bardziej zwiększyć obecność marek AccorHotels w regionie i na nowych 
wschodzących rynkach, takich jak Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowenia czy Bułgaria. W 
związku z tym reorganizujemy nasz zespół ds. rozwoju w regionie, abyśmy mogli w pełni 
osiągnąć nasze cele” – wyjaśnia Gilles Clavie, Prezes Zarządu Orbis SA.  
 
Frank Reul został powołany na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za rozwój w Grupie 
Orbis. Będzie on kierował działaniami rozwojowymi Grupy Orbis w modelu „asset-light” 
(umowy franczyzy i zarządzania) w Europie Wschodniej i będzie podlegał Zarządowi Orbis 
SA. Frank Reul od roku 2014 osiągał wyjątkowo dobre wyniki jako regionalny dyrektor Grupy 
Orbis w Rumunii, Bułgarii i Macedonii, gdzie nadzorował też działania i projekty rozwojowe, 
w tym także na Bałkanach i w Chorwacji.  
 
 



 

 

 
Nabywanie nieruchomości pod inwestycje własne w Grupie Orbis oraz rozwój istniejącej 
bazy własnych hoteli Grupy pozostaje w gestii zespołu ds. zarządzania aktywami 
kierowanego przez Dominika Sołtysika – członka Zarządu Orbis SA, w ścisłej współpracy z 
zespołem Franka Reula.  
 
Małgorzata Morek, po 20 latach pełnej sukcesów kariery w ramach Grupy Orbis, mających 
duży wpływ na jej rozwój, postanowiła dalej kontynuować swoją karierę zawodową poza 
Orbisem. 
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Tel. 22 829 39 97 
Katarzyna.Nowak@accor.com 
 
 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferująca 20 000 pokoi w 117 
hotelach, 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. 

           Partnerem strategicznym Orbisu jest  

 
AccorHotels jest wiodącą na świecie grupą hotelową działającą na rynku turystyki i usług lifestylowych,  która  
proponuje podróżującym innowacyjne rozwiązania cyfrowe. Grupa oferuje wyjątkowe doświadczenia z pobytu w 
ponad 4100 hotelach, kurortach, rezydencjach i 3 000 najwspanialszych prywatnych domach na całym świecie. 
AccorHotels  działa w 95 krajach korzystając ze swojego podwójnego doświadczenia inwestora i operatora hoteli, 
prowadząc działalność za pośrednictwem HotelServices i HotelInvest. Portfolio hoteli AccorHotels znajdują się  
luksusowe marki o międzynarodowej renomie, takie jak Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, 
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman i Swissôtel, popularne marki hoteli kategorii średniej i marki butikowe takie 
jak 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter oraz Adagio, jak i cenione marki hoteli ekonomicznych: JO&JOE, ibis, 
ibis Styles, ibis budget oraz regionalne marki Grand Mercure, The Sebel i hotelF1. AccorHotels oferuje innowacyjne 
kompleksowe usługi od chwili rozpoczęcia podróży aż do jej zakończenia, czemu służy  niedawne przejęcie firmy John 
Paul - światowego lidera usług concierge. 
Dzięki niezrównanemu wachlarzowi marek i swojej bogatej, blisko pięćdziesięcioletniej historii, AccorHotels wraz z 
międzynarodowym zespołem liczącym ponad 250 000 pracowników realizuje ważną, głęboko zakorzenioną w ich 
sercach misję – „by każdy gość czuł się mile widziany" (Feel Welcome). Goście cenią sobie możliwość uczestniczenia w 
jednym z najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych – Le Club AccorHotels.   
Grupa AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana w realizację zadań z zakresu 
zrównoważonego rozwoju i zobowiązań solidarnościowych poprzez wdrażanie programu  PLANET 21, w ramach którego 
pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniają się do osiągania zrównoważonego wzrostu. 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym w 
Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY).   

 
Informacje i rezerwacja: accorhotels.group.com lub accorhotels.com 

Zapraszamy do polubienia nas i śledzenia w serwisach Twitter i Facebook 
 

 
 


