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liderem
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 lidera
bądź
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/   Hotele Grupy orbis działają pod 
znanymi na całym świecie markami 
należącymi do Grupy accor: sofitel, 
novotel, Mercure, ibis, ibis styles, 
ibis budget, a także pod marką 
orbis Hotels.

standaryzacja usług oraz dostęp 
do nowoczesnych systemów 
zarządzania sieciami hotelowymi, 
uzyskane dzięki połączeniu z Grupą 
accor, stanowią obecnie największą 
przewagę konkurencyjną spółki. 
innowacyjne wizje i konsekwencja 
w dostosowywaniu się do wyma-
gań otoczenia znacząco wyróżniają 
Grupę orbis wśród pozostałych 
marek na polskim rynku. Hotele 
należące do Grupy są atrakcyjnie 
położone w centrach dużych miast 
lub w miejscowościach wypoczyn-
kowych i oferują usługi o określo-
nym standardzie od jednej do  
pięciu gwiazdek.

Grupa orbis jest nowoczesną 
i dynamicznie rozwijającą się firmą 
hotelarską, która konsekwentnie 
realizuje swój plan: otwiera nowe 

liderem 
rynku
hotelowego
w polsce

i modernizuje istniejące hotele, 
wprowadza międzynarodowe  
procedury działań, by lepiej  
odpowiadać na potrzeby gości. 

orbis rozwija sieć hoteli w polsce 
i w krajach bałtyckich poprzez fran-
czyzę i zarządzanie oraz inwestując 
we własne projekty rozwojowe. 
oferuje swoim partnerom wiedzę, do-
świadczenie oraz potrzebne wsparcie  
w osiągnięciu sukcesu biznesowego. 

Wielką wartością grupy orbis są 
ludzie, którzy tu pracują. Wykwalifi-
kowani i zaangażowani pracownicy 
hotelowi w znacznej mierze przy-
czyniają się do realizacji strategii 
rozwoju firmy. To oni, dzięki swoje-
mu profesjonalizmowi i obdarzaniu 
uśmiechem obsługiwanych gości, 
stają się najbardziej wiarygodnymi 
ambasadorami marki. 

orbis to firma z wieloletnim 
doświadczeniem, która dzięki 
skutecznej realizacji swojej strategii 
wyznacza kierunki rozwoju polskiej 
branży hotelarskiej.

WsTęp
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orbis  jEsT  jEdną z  najsTarszycH i  najbardziEj  rEnoMoWanycH  
poLskicH MarEk korporacyjnycH.  W c iąGu ponad 90  LaT  isTniEnia  

sTał  s ię  synoniMEM rozWoju,  Gościnności  oraz  pozyTyWnycH  
EMocji  ToWarzyszącycH podróżoWaniu.

62+4
  62 hotele w Polsce i 4 w Krajach Nadbałtyckich  

32
  Obecność w 32 miastach  

11 500
  Ponad 11 500 pokoi hotelowych  

2 500
  Ponad 2 500 pracowników  

680 mln zł
  Ponad 680 milionów złotych przychodów w 2013 roku  

2 mld zł
  Prawie 2 miliardy złotych kapitalizacji giełdowej  
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      Sofitel / sopot Grand



orbis  broszura korporacyjna 2014 10

/   accor jest obecny w 92 krajach, w których dysponuje ponad 3 600 hotelami z 460 000 
pokoi. szerokie spektrum marek hotelowych accor — sofitel, pullman, MGallery, novotel, suite 
novotel, Mercure, adagio, ibis, ibis styles, ibis budget gwarantuje zróżnicowaną ofertę usług 
i produktów od ekonomicznych po luksusowe. accor zatrudnia ponad 160 000 pracowników  
na całym świecie, oferuje swoim klientom i partnerom blisko 45 lat wiedzy i doświadczenia.

parTnErEM Grupy orbis  jEsT  accor,  Wiodący na śWiEciE  
opEraTor HoTELoW y i  L idEr rynku EuropEjsk iEGo.  

Grupa accor posiada 53% akcj i  orbisu.

3 600
  Prawie 3 600 hoteli na całym świecie  

92
  Obecność w 92 krajach  

170 000
  Ponad 170 000 pracowników  

8,5 mld €
  Prawie 8,5 miliarda Euro kapitalizacji giełdowej  

460 000
  Ponad 460 000 pokoi hotelowych  

5,5 mld €
  Ponad 5,5 miliarda Euro przychodów w 2013 roku  

s
ta

n 
na
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parTnEr sTraTEGiczny

partner strategiczny
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      Pullman / shanghai south
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Marki  odpoWiadają na poTrzEby Gości  oczEkującycH koMForToW ycH  
WarunkóW pobyTu,  uprzEjMEj  i  koMpETEnTnEj  obsłuGi  oraz  szErokiEGo  
zakrEsu usłuG,  bEz  WzGLędu na To,  czy  podróżują b iznEsoWo  
czy  TurysTyczniE .

accor — s iLnE Marki

Hotelowe marki należące 
do accoru są znane na
całym świecie,w każdym 
segmencie hoteli, 
od ekonomicznych 
po luksusowe.

  Marki międzynarodowe   

  / Luksusowe i klasy wyższej  

  Marki regionalne   

  / klasy wyższej  

  / azja pacyfik  
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  Marka regionalna   

  / Ekonomiczna  

  / Francja  

  Marki międzynarodowe   

  / Ekonomiczne  

  Marki międzynarodowe   

  / klasy średniej  
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Franczyza

otwórz się 
na nowe 
możliwości 
z franczyzą 
accor

a Ty?
koGo W ybiErasz?

——— silne i rozpoznawalne marki 
Mercure i ibis styles są międzynarodowymi markami 
hotelowymi idealnie dostosowanymi do potrzeb  
franczyzobiorców.

——— marketing i dystrybucja 
dzięki wsparciu grupy accor i orbis, Twój hotel jest  
widoczny i łatwo dostępny w elektronicznych  
systemach dystrybucji.

——— wsparcie polskojęzycznycH 
 ekspertów 
konkurencyjne warunki handlowe w obszarze zakupów, 
szkoleń i dystrybucji. doradztwo iT, asysta techniczna 
przy nowej inwestycji i modernizacji. nasz zespół  
pomoże ci osiągnąć lepszą rentowność Twojego hotelu.

——— aby otworzyć nowe możliwości dla swoich 
hoteli, hotelarze i inwestorzy wybierają grupę accor — 
światowego lidera w branży, z 3 500 hotelami  
w 92 krajach.

Franczyza W yMaGa  
WłaściWEj  rEcEpTury 
oraz składnikóW  
najW yższEj  jakości
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——— istniejące Hotele

01 Weryfikacja obiektu pod kątem

 technicznym i iT — audyt  

 techniczny

02 Weryfikacja obiektu pod kątem   

 produktowym — audyt produktu

03 przygotowanie planu adaptacji 

 dla obiektu

04 przygotowanie i podpisanie

 stosownej dokumentacji   

 związanej z umową Franczyzy

05 okres rebrandingu — okres 

 poprzedzający przystąpienie do   

 sieci (2-3 miesiące)

06 otwarcie hotelu pod marką accor

W jaki 
sposób 
możesz 
stać się 
naszym 
partnerem?

——— Hotele w budowie 

01 ocena potencjału miejsca  

 (wielkość działki, możliwość  

 zabudowy, potencjał biznesowy   

 najbliższej okolicy, konkurencja,   

 docelowy segment gościa)

02 oferta umowy Franczyzy

 i umowy usług Wsparcia  

 Technicznego

03 przygotowanie i podpisanie

 stosownej dokumentacji związanej  

 z umową Franczyzy i umową   

 usług Wsparcia Technicznego

04 projektowanie hotelu zgodnie

 z wytycznymi marki accor 

 (koncepcja, architektura, wnętrza)

05 budowa hotelu 

 (pokój wzorcowy)

06 okres poprzedzający przystąpienie  

 do sieci (ok. 6 miesięcy)

07 otwarcie hotelu pod marką accor
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  projEkToWaniE, budoWa, rEnoWacja i uTrzyManiE niErucHoMości   
 » know-how międzynarodowych profesjonalistów
 » zachowanie najwyższych standardów
 » promowanie najnowszych rozwiązań
 » Efektywne zarządzanie kosztami utrzymania nieruchomości
 » Wszechstronne wsparcie techniczne
 » Wdrażanie rozwiązań z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych
 » przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w hotelach

knoW HoW

Ekspert w branży 
hotelowej

  pracoWnicy  

 » aktywna polityka w zakresie mobilności i rozwoju kariery zawodowej
 » rozwijanie umiejętności poprzez szkolenia i programy edukacyjne:
  — Top Talent Hotel Management
  — Talent development program
  — accor académie w polsce
 » integracja i promowanie polityki różnorodności
 » dostosowanie programów szkoleniowych do poszczególnych marek i standardów

  zarządzaniE HoTELaMi  
 » Modele biznesowe oparte na benchmarkingu
 » powszechnie uznane standardy zarządzania
 » zintegrowane systemy zarządzania (raportowanie, zarządzanie zasobami 
  ludzkimi, zarządzanie przychodami, kontrola kosztów, itp.)
 » program kontroli jakości dostosowany do każdej marki
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  zaMóWiEnia i zakupy  
 » koordynowany system zakupów
 » Wybór najkorzystniejszych ofert (wyposażenie, produkty i usługi)
 » Efektywne i nowatorskie rozwiązania
 » przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju

dołącz 
do nas 
i skorzystaj
z naszego 
know-how

  parTnErsTWo i rozWój   
 » zróżnicowane możliwości współpracy
 » umowy o zarządzanie
 » umowy franczyzy
 » partnerskie relacje z klientami

  MarkETinG   
 » silne globalne marki
 » Hotele od ekonomicznych po luksusowe
 » Liczne kampanie marketingowe
 » Le club accorhotels 
  — międzynarodowy wielomarkowy  
   program lojalnościowy dla Gości

  kanały dysTrybucji  
 » zintegrowany międzynarodowy system rezerwacji
 » rezerwacje bezpośrednie:
  — online na stronie orbis.pl / accorhotels.com
   lub jednej z witryn marek hotelowych
  — telefonicznie poprzez call center
 » polska wersja aplikacji mobilnej dla accorhotels.com
 » Współpraca ze strategicznymi partnerami 
  i portalami dystrybucyjnymi
 » Wykorzystanie mediów społecznościowych    
  w dystrybucji



orbis  broszura korporacyjna 2014 18

program  
lojalnościowy  

korzystnie 
wpływa na 

zwiększenie 
przychodów

proGraM LojaLnościoW y

——— globalny multibrandowy program
  lojalnoŚciowy dla goŚci Hoteli
 » bezpłatne członkostwo w programie
 » 2 700 hoteli w 92 krajach uczestniczących w programie
 » Ekskluzywne oferty tylko dla członków programu
 » 4 statusy karty członkowskiej: classic, silver, Gold platinum
 » ponad 350 000 członków programu w polsce
 » ponad 15 milionów członków programu na świecie

——— cHarakterystyka lojalnycH klientów:
 » 31,6% przychodów ze sprzedaży noclegów w hotelach w polsce   
  generowanych jest przez lojalnych gości
 » 45% członków programu wraca do hotelu po pierwszym pobycie   
  w porównaniu do 16% gości nienależących do programu
 » znacznie niższy koszt pozyskania rezerwacji gościa będącego 
  członkiem programu niż gościa dokonującego rezerwacji przez oTa
 » Większa liczba pobytów wśród członków programu: średnio 
  1,9 pobytów w ciągu roku, w porównaniu do 1,3 pobytu wśród  
  pozostałych gości i 1,5 pobytu osób niebędących członkami klubu
 » dłuższy pobyt członka programu w stosunku do pobytu osoby   
  niebędącej członkiem Le club accorhotels
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WszEcHsTronnE WsparciE  TEcHnicznE  

z  zacHoWaniEM najW yższycH sTandardóW

——— zoptymalizowana koncepcja Hotelu pozwala:
 » zwiększyć efektywność i funkcjonalność operacyjną
 » zoptymalizować koszty inwestycyjne
 » zredukować koszty bieżące i wydatki na energię

——— zgodnoŚć ze standardami marek accor 
  umożliwia:
 » zwiększenie komfortu gości
 » Wzmocnienie wizerunku hotelu i poczucia bezpieczeństwa gości
 » Wprowadzenie nowych produktów i usług

——— doŚwiadczenie w zarządzaniu ryzykiem

——— doŚwiadczenie dotyczące cyklu życia
  i utrzymania Hoteli

——— redukcja wpływu na Środowisko poprzez:
 » zoptymalizowany projekt i efektywne techniki budowania
 » działalność operacyjną hotelu

koncEpcja i  projEkT 

udoskonalenie 
koncepcji 

i projektu hotelu

/   40 lat doświadczenia i know-how 
w budowaniu i zarządzaniu hotelami 

pomogą zoptymalizować  
efektywność i funkcjonalność  

Twojej inwestycji. rozwiązania 
skrojone na miarę na każdym etapie 
projektowania i budowy hotelu oraz 

na czas jego funkcjonowania:
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Sofitel      
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12

accorjobs — GLobaLna inTErnEToWa pLaTForMa Hr pozWaLająca  
przEproWadzić  każdy procEs rEkruTacyjny zaróWno WEWnęTrzny,  

jak  i   zEWnęTrzny.

platforma przetłumaczona  
na 12 języków

——— obecnoŚć działu Hr 
  w mediacH  
  społecznoŚciowycH:
 » Facebook.com/accorjobs
 » Twitter.com/accorjobs
 » Linkedin/accor

nasz atut to ludzie

accor jobs

6,3 mln
blisko 6,3 milionów odwiedzin 

strony w ciągu roku

2 000
prawie 2 000 aktualnych  

ofert pracy

ib
is

 S

ty
les / Warszawa 

accor  
zosTał  W yMiEniony  
na L iśc iE  insTyTuTu  

najLEpszEGo MiEjsca  
do pracy (GrEaT  pLacE  

To Work insT iTuTE )  
jako jEdna z  25  

najLEpszycH F irM  
na śWiEciE

500 000
ponad 500 000 kandydatów rocznie

 » aplikacja mobilna 
  na smartfony
 » szczegółowy opis hotelu 
  w każdej z ofert pracy

ib
is

 S

ty
les / Warszawa 
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/   otwarcie oddziału accor académie w polsce 
w 2013 roku to wyraz spójnej i konsekwentnie prowa-
dzonej polityki rozwoju kariery wyróżniającej accor, 
ale i potwierdzenie wagi, jaką grupy accor i orbis  
przywiązują do gwarancji wysokiej jakości usług  
podczas intensywnego rozwoju sieci hoteli w polsce.

accor académie to nie tylko wiedza techniczna doty-
cząca obowiązków na danym stanowisku, ale także 
wzmacnianie kultury przedsiębiorstwa oraz miejsce 
nauczania i wymiany dobrych praktyk.

accor acadÉMiE

100
  100 specjalizacji hotelarskich  accor académie 

— profesjonalne
szkolenia dla 
hotelarzy

——— program specjalistycznycH szkoleń dla pracowników i menadżerów 
  w ramacH accor académie:
 » Wzmacnia kompetencje w prowadzeniu usług hotelarskich i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie hotelu
 » umożliwia rozszerzenie wachlarza usług, zapewnia profesjonalizm pracowników i satysfakcję gości
 » zapewnia zawodowy rozwój pracowników i pozwala zatrzymać najlepszych
 » jest dostępny dla wszystkich pracowników niezależnie od tego, czy pracują w hotelach własnych, 
  czy hotelach zarządzanych lub franczyzowych
 » dostarcza innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, dostosowanych do wymogów sektora hotelarskiego 
  (e-learning, wirtualne klasy)

M
er

cu
re

 / Warszawa 

M
er

cu
re

 / Warszawa 
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20
  Zajęcia prowadzone w 20 językach  

accor acadÉMiE
To piErWsza na śWiEciE siEć 

ośrodkóW kszTałcEnia 
zaWodoWEGo W dziEdziniE 

HoTELarsTWa,  
WspiErająca rozWój  

pracoWnikóW, posiadająca 
obEcniE 17 ośrodkóW  

szkoLEnioWycH  
na całyM śWiEciE.

——— accor académie skupia się na trzecH głównycH obszaracH:

  zarządzaniE 
  sobą  

  i rozWój 
  osobisTy  

  MarkETinG, 
  sprzEdaż  
  i rELacjE 
  z GośćMi  

→ →

435 000
  435 000 dni szkoleniowych w roku  

17
  17 centrów oferujacych szkolenia dla 72 krajów  

250
  250 modułów szkoleniowych  

  koMpETEncjE 
  zWiązanE  
  z pracą 

  W HoTELarsTWiE  
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/   jest to przełomowy dokument 
dla branży turystycznej w polsce. 
Wspólnie z Fundacją dzieci niczyje 
zostały opracowane procedury dla 
pracowników hoteli oraz przepro-
wadzone niezbędne szkolenia. 
dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków zaobserwowano już pierwsze 
efekty wprowadzenia kodeksu, co 
potwierdza, że wdrożenie tego typu 
procedur w hotelach jest niezbęd-
ne. inicjatywa wdrożenia kodeksu 
została objęta honorowym patrona-
tem komendanta Głównego policji.

/   jego celem jest pomoc w wej-
ściu na rynek pracy i usamodzielnie-
niu się osobom będącym w trudnej 
sytuacji życiowej. projekt realizowa-
ny jest poprzez specjalny program 
rozwoju osobistego, staży i praktyk 
zawodowych dla 20 młodych osób.
program accordeon samodzielności 
został objęty patronatem Ministra 
pracy i polityki społecznej przy 
współpracy ambasadora Francji 
w polsce oraz Francuskiej izby prze-
mysłowo-Handlowej w Warszawie.
Fundacja accor przekazała Fundacji 
dzieci niczyje 22 000 Eur na re-
alizację tego projektu, w pierwszej 
edycji w 2012/2013 roku, a kolejne 
18 000 Eur w edycji 2013/2014.

Według badań młodzi ludzie, wychowankowie domów dziecka, 
obawiają się, że po opuszczeniu placówki nie poradzą sobie  
w codziennym życiu, będą mieli problemy mieszkaniowe,  
finansowe, a także trudności ze znalezieniem pracy.  
accordeon Samodzielności zakłada nie tylko wsparcie  
i szkolenia, ale także konkretne staże i możliwości dalszego  
rozwoju. Taki projekt pomaga im uaktywnić się na początku  
drogi zawodowej i pokonać lęk przed niepowodzeniem.

joanna Marszał-kotas,  

koordynator projektu accordeon samodzielności,  

Fundacja dzieci niczyje

zróWnoWażony rozWój

spółka  
odpowiedzialna społecznie

accordEon saModziELności  To projEkT  noWaTorski  
— proGraM społEczny Fundacj i  accor,  

za in icjoWany przEz  pracoWnikóW HoTELu noVoTEL  WarszaWa cEnTruM, 
a  rEaL izoWany przEz  Fundację  dz iEc i  n iczyjE . 

orbis,  jako p iErWszy  
W poLscE podpisał  

ThE COdE Of  CONduCT , 
czyL i  kodEks posTępoWania , 

Mający na cELu ocHronę 
dz iEc i  przEd  

W ykorzysTyWaniEM  
sEksuaLnyM

Kodeks Postępowania to jeden ze sposobów 
podnoszenia świadomości społeczeństwa  
na temat problemu wykorzystywania  
seksualnego dzieci w turystyce. Ważne jest 
inicjowanie i wdrażanie działań, które  
przeciwdziałają tej formie krzywdzenia  
małoletnich. Takie działania Policja będzie  
zawsze chętnie popierała i podejmowała  
z pełnym zaangażowaniem.

nadinsp. Marek działoszyński,  

komendant Główny policji
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naszym marzeniem jest,  
aby w ślad za orbisem  
poszły inne firmy  
z branży turystycznej.

Monika sajkowska, dyrektor Fundacji dzieci niczyje

dzieci są 
naszą 

przyszłością, 
pomóż nam 
je chronić
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planet 21
— rozwój w zgodzie 
z naszymi zasadami
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——— zdrowie

01 stosowanie bezpiecznych   
 dla zdrowia materiałów
02 promocja zdrowego żywienia
03 zapobieganie chorobom

 
——— natura

04 zmniejszenie zużycia wody
05 zwiększenie recyklingu
06 dbanie o bioróżnorodność

 
——— dwutlenek węgla

07 zmniejszenie zużycia energii
08 ograniczenie emisji 
 dwutlenku węgla
09 zwiększenie użycia energii   
 odnawialnej

 
——— innowacyjnoŚć

10 projektowanie z troską 
 o ekologię
11 promowanie zrównowa-
 żonego budownictwa
12 promowanie zrównowa-
 żonych ofert i technologii

——— społecznoŚć lokalna

13 ochrona dzieci przed przemocą
14 stosowanie praktyk zrówno-  
 ważonych zakupów
15 ochrona ekosystemów

 
——— zatrudnienie

16 Wspieranie rozwoju 
 pracowników
17 promowanie różnorodności
18 polepszanie warunków pracy

——— dialog

19 prowadzenie działalności 
 w otwarty i przejrzysty sposób
20 zaangażowanie 
 franczyzobiorców 
21 dzielenie się zaangażowa-
 niem z dostawcami 

pLanET 21

pLanET21  To 21  zoboWiązań,  W 7  obszaracH na rzEcz  środoWiska  
naTuraLnEGo i  LokaLnycH społEczności
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Mercure / riga centre      
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W naSzych hoTelach 
TWorzymy aTmoSferę 
SPrzyjającą PrzeniKaniu Się 
KulTur, będącą źródłem 
PozyTyWnych Wrażeń 
ToWarzySzących Poznaniu.

Silne marKi accor łączą 
Tradycję gościnności  
z noWoczeSną Wizją 
hoTelarSTWa. jej iSToTą  
jeST różnorodność,  
jaKość i rozWój.
 

WiTamy W naSzym śWiecie…
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ibis budget / birmingham centre      

ibis avanzi      
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dobre samopoczucie  
w najlepszej cenie

ponad 1000 hoteli w 58 krajach

komfort, wysoka jakość usług, 
gwarancja satysfakcji

Marka ekonomiczna  
zestandaryzowana

dobra relacja jakości do ceny

» innowacyjne, wyciszone pokoje,

 wygodne łóżka

» śniadanie od 4.00 – 12.00

» Lekkie posiłki dostępne przez 

 całą dobę

» TV Lcd z bogatym wyborem kanałów

» bezpłatny dostęp do internetu

» zapewniona jakość: certyfikat 

 iso 9001 

» Gwarancja satysfakcji w 15 min

» Firma przyjazna środowisku: 

 certyfikat iso 14001

rodzina HoTEL i  ib is

rodzina hoteli ibis
— nowy świat 
hoteli ekonomicznych
3 Marki  HoTELoWE,  ponad 1700  HoTEL i  na całyM śWiEciE ,
prosToTa,  noWoczEsność,  koMForT

komFort, unikalny styl,  
all inclusiVe

ponad 240 hoteli w 18 krajach

doskonały komfort, unikalny styl, 
oferta all-inclusive, optymizm, energia

Marka ekonomiczna  
niezestandaryzowana

oryginalnie zaprojektowane hotele, 
nowoczesne i barwne

» indywidualny styl i nowoczesny design

» przestronne pokoje, wygodne łóżka

» śniadania w formie bufetu

» strefa spotkań w lobby

» bezpłatny dostęp do internetu 

istota komFortu  
w przystępnej cenie

ponad 500 hoteli w 17 krajach

Wygoda, przystępna cena,  
praktyczność, swoboda

Marka budżetowa  
zestandaryzowana

Wygoda i prostota

» nowo zaprojektowany pokój 

 „cocoon” dla 3 osób

» śniadania w formie bufetu

» przekąski 24/7

» przestronna kabina prysznicowa 

 z oświetleniem LEd

» TV Lcd z bogatym wyborem 

 kanałów w pokoju

» bezpłatny dostęp do internetu
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      ibis budget / kraków stare Miasto

EuropEjsk i  L idEr W sEGMEnciE  HoTEL i  budżEToW ycH

prEzEnTacja MarEk

ibis budget

ibiS budgeT 
— iSToTa  

KomforTu  
W PrzySTęPnej 

cenie

      ibis budget / Wrocław stadion
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——— proFil marki: 
segment Marka międzynarodowa, zestandaryzowana

pozycjonowanie Marka budżetowa, b&b

profil gości 60% gości biznesowych i 40% turystów

design nowoczesny, prosty i zestandaryzowany

Minimalna liczba pokoi 50

/   Hotele ibis budget mają najlepszą 
na rynku ofertę niskobudżetową, 
proponują pokoje dla 1–3 osób, 
wyposażone są w wygodne łóżka, 
duże kabiny prysznicowe, Wi-Fi, 
śniadania w formie bufetu.

Marka ibis budget zawdzięcza swój 
sukces prostej koncepcji, która  
znajduje swe odzwierciedlenie 
w funkcjonalności, wygodzie 
i profesjonalnym poziomie obsługi. 
ibis budget spełnia te wymagania 
i dzięki temu jest wiodącą marką 
w segmencie hoteli ekonomicznych 
w Europie.

——— pełna gama usług: 
 » restauracja/bar samoobsługowa oferta przekąsek

 » śniadanie bufet kontynentalny 
 » Wi-fi  bezpłatne w pokojach i powierzchniach wspólnych

      ibis budget / nancy centre
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      ibis Styles / bH pampulha

ibis styles
koMForT,  unikaLny sTyL  i  aLL  incLusiVE

prEzEnTacja MarEk

/   Hotele ibis styles oferują gościom oryginalnie 
zaprojektowane, nowoczesne i pełne barw wnętrza. 
podstawową wartością marki jest design. 

ibis styles to niezestandaryzowana marka ekonomicz-
na z hotelami w różnym stylu i z pogodnym duchem. 
Większość z nich działa na podstawie umowy franczy-
zy, ponieważ standardy marki są elastyczne i pozwalają 
na dostosowanie wystroju wnętrz i charakteru hotelu 
do preferencji inwestora. oferta ibis styles jest skie-
rowana zarówno do rodzin, jak i osób podróżujących 
indywidulanie i biznesowo.

——— proFil marki: 
segment Marka międzynarodowa, niezestandaryzowana

pozycjonowanie komfort, wyjątkowy design, all inclusive

profil gości 50% gości biznesowych i 50% turystów

design stylowy i swobodny

Minimalna liczba pokoi 50

——— pełna gama usług: 
 » śniadanie Wliczone w cenę

 » Wi-fi  bezpłatne
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02

Każdy hoTel 
jeST  

WyjąTKoWy,  
PozyTyWny 

i modny

01  ibis Styles / Herten

02  ibis Styles / joinville

03  ibis Styles / aachen city

01

03

      ibis Styles / nivelles
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prEzEnTacja MarEk

dobrE saMopoczuciE  W najLEpszEj  cEniE

ibis
M

er
cu

re
 / Warszawa 

——— proFil marki: 
segment Międzynarodowa, zestandaryzowana

pozycjonowanie Gwarancja jakości usług, dobra relacja do ceny

profil gości 58% gości biznesowych i 42% turystów

design nowoczesny i rozpoznawalny

jakość ponad 770 hoteli posiada certyfikat iso 9001

dbałość o środowisko 417 hoteli posiada certyfikat iso 14001

Minimalna liczba pokoi 50

——— pełna gama usług: 
 » restauracja/bar 24/7 i ciepłe przekąski

 » śniadanie od 4.00 do 12.00

 » Wi-fi  bezpłatne

      ibis / Warszawa ostrobramska
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Ponad  
1000  

hoTeli  
W 58  

Krajach

/   Hotele ibis to dobrze znana 
w Europie marka hoteli ekonomicz-
nych — w tym segmencie oferuje 
Gościom najlepszy poziom usług 
oraz komfort za najbardziej atrak-
cyjną na rynku cenę: nowoczesne, 
wyciszone akustycznie pokoje, 
wyposażone w innowacyjne,  
wygodne łóżka, śniadania od 4 rano 
do południa oraz szeroki wachlarz 
dań w menu.

01  ibis / Warszawa stare Miasto

02  ibis / Warszawa stare Miasto

      ibis / Warszawa centrum

01

02
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01 02

87 
aParThoTeli  
W cenTrum  

euroPy

prEzEnTacja MarEk

adagio
aparTHoTELE  adaGio — #1  W EuropiE

      Adagio / paris bercy Village



Hotelarstwo w najlepszym standardzie39

      Adagio Access / Le Havre Les docks

——— proFil marki: 
segment Adagio: marka aparthoteli, klasa średnia,   
   niezestandaryzowana 
   Adagio Access: marka aparthoteli, 
   ekonomiczna, niezestandaryzowana

pozycjonowanie życie w  bezpieczeństwie, we własnym 
   tempie, domowy komfort 

profil gości 65% gości biznesowych i 35% turystów

design Technologia, nowoczesność i komfort

Min. liczba apartamentów 50

/   aparthotele adagio oraz adagio access są zaprojektowane tak, by 
goście mogli odkrywać miasto we własnym tempie i zgodnie ze swoimi 
przyzwyczajeniami.  aparthotele znajdują się w strategicznych lokalizacjach 
centrów miast, blisko środków transportu publicznego, miejsc odwiedza-
nych przez turystów, dzielnic handlowych i biznesowych.

——— pełna gama usług: 
 » śniadanie
 » parking
 » dostęp do internetu  
 » czyszczenie chemiczne & pralnia

aparthotels adagio oferują pobyt w nowoczesnych 
apartamentach z w pełni wyposażonymi kuchniami  
i dostępem do usług hotelowych. Hotele te są przezna-
czone dla gości zainteresowanych wynajmem długoter-
minowym. cena za apartament jest stopniowo obniżana, 
począwszy od czwartej doby.

01  Adagio / Liverpool city centre

02  Adagio / Liverpool city centre

03  Adagio Access / nice Mangan

03

      Adagio / Vienna city 
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      Mercure / riga centre

prEzEnTacja MarEk

/   Mercure jest jedyną marką hoteli ze średniego 
segmentu, która łączy w sobie siłę sieci międzyna-
rodowej, z silnym zaangażowaniem w jakość i ciepłe 
doświadczenia z hoteli, które są unikatowe, zakorzenione 
w lokalnej społeczności i zarządzane przez entuzja-
stycznych hotelarzy. położony w centrum miasta,  
nad morzem lub w górach hotel sieci Mercure wita 
biznesmenów i turystów na całym świecie.
 
Misją marki Mercure jest dostarczanie inspirowanych 
lokalnie usług spełniających oczekiwania klienta,  
których poziom gwarantują pełni entuzjazmu hotelarze 
oraz zobowiązanie sieci hoteli Mercure do świadczenia 
usług najwyższej jakości.

M
er

cu
re

 / Warszawa 

——— proFil marki: 
segment Marka klasy średniej, międzynarodowa 
   i niezestandaryzowana

pozycjonowanie niepowtarzalne przeżycia gwarantowane przez  
   silną markę

profil gości 66% gości biznesowych i 34% turystów

design zróżnicowany, oryginalny i inspirowany 
   lokalnym miejscem

Minimalna liczba pokoi 50

——— pełna gama usług: 
 » restauracja/bar 24/7 — przekąski

 » śniadanie bufet kontynetalny

Mercure
oryGinaLnE dośWiadczEniE  i  W yjąTkoWa dbałość o jakość

M
er

cu
re

 / Warszawa 

      Mercure / riga centre
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      Mercure / Warszawa centrum

      Mercure / Warszawa centrum
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      Suitehotel CdG / paris nord 2

SaTySfaKcjonująca i regularnie  
aKTualizoWana oferTa

      Suite Novotel / Malaga centro

prEzEnTacja MarEk

/   Hotele suite novotel kultywują 
w niestandardowy sposób awan-
gardową atmosferę, która zachęca 
Gości do wypróbowania nowego 
sposobu na hotelowe pobyty. 
oferując całodobowe usługi, suite 
novotel zapewnia Gościom więcej 
wolności i swobody.

suite novotel to hotele klasy średniej 
zlokalizowane głównie w centrach 
miast. reprezentują one nietypowe 
i awangardowe podejście przycią-
gające gości zainteresowanych 
średnioterminowym pobytem 
i niestandardową ofertą. 

suite novotel
niEsTandardoWa oFErTa dLa poszukującycH noWości
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——— proFil marki: 
segment Marka klasy średniej, zestandaryzowana, 
   na średnioterminowe pobyty

pozycjonowanie nowy sposób na hotelowe pobyty, dla 
   podróżujących biznesowo i turystycznie  
   w hotelach oferujących wyłącznie apartamenty

profil gości 70% gości biznesowych i 30% turystów

design nacisk na nowoczesność i swobodę

Min. liczba apartamentów 50

      Suite Novotel / Luxembourg

      Suite Novotel / Malaga centro

——— pełna gama usług: 
 » recepcja 24/7 
 » bar
 » kącik internetowy Web corner

 » klub fitness in balance Fitness by novotel

 » suite box (nielimitowany dostęp do internetu, muzyki, telefonu,

   filmów)

 » La boutique — samoobsługowy sklep z żywnością

SaTySfaKcjonująca i regularnie  
aKTualizoWana oferTa
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01

prEzEnTacja MarEk

novotel
noWE WrażEnia  z  pobyTu W HoTELu kLasy śrEdniEj

——— proFil marki: 
segment Marka klasy średniej, międzynarodowa,   
   zestandaryzowana

pozycjonowanie nowoczesna jednolita sieć hoteli 
   zaprojektowanych dla biznesmenów i turystów

profil gości 60% gości biznesowych i 40% turystów

design innowacja, komfort, swoboda, przyjazne rodzinie

dbałość o o środowisko zaangażowanie w zrównoważony rozwój 
   — iso 14001

Minimalna liczba pokoi 50

——— pełna gama usług: 
 » restauracja/bar 
 » sale konferencyjne
 » Fitness/basen 
 » parking  

02

      Novotel / Warszawa centrum
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04

/   Hotele novotel to obiekty klasy średniej 
zlokalizowane w dużych miastach, dzielni-
cach biznesowych i miejscowościach tury-
stycznych. kompleksowa oferta i wysoki 
standard usług sprawiają, że dobrze czują 
się w nich zarówno turyści, jak i osoby 
podróżujące biznesowo.

ProSTe, dobrze  
zaProjeKToWane, 

noWoczeSne  
hoTele, doPaSoWane 

do PoTrzeb  
WSPółczeSnych  

gości  
— bizneSmenóW  

i rodzin z dziećmi.

01  Novotel / kraków centrum

02  Novotel / kraków centrum

03  Novotel / Gdańsk Marina

04  Novotel / kraków centrum

03

      Novotel / łódź

      Novotel / Warszawa centrum
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prEzEnTacja MarEk

/   MGallery to kolekcja hoteli zlokalizowanych w różnych 
zakątkach świata z ofertą skierowaną do wymagających 
gości. każdy hotel z kolekcji został urządzony w niepo-
wtarzalnym klimacie, ma własną historię i urzeka gości 
architekturą, wystrojem wnętrz i obsługą. 

każdy hotel jest inspirowany jednym z trzech klimatów 
kolekcji: „Heritage” (Tradycja) — to hotele z bogatą 
historią, gdzie na pierwszy plan wysuwają się elementy 
związane z przeszłością, „signature” (charakter) —  
to miejsca podkreślające walory estetyczne, które od-
zwierciedlają styl osoby biorącej udział w tworzeniu lub 
wystroju hotelu oraz „serenity” (spokój) — to miejsca 
sprzyjające relaksowi.

MGallery
W yjąTkoWa koLEkcja HoTEL i ,  kTórycH niE  sposób zapoMniEć

——— proFil marki: 
segment Marka klasy wyższej, międzynarodowa 
   i niezestandaryzowana

pozycjonowanie kolekcja hoteli wyjątkowych dzięki ich   
   charakterowi, wystrojowi i lokalizacji

profil gości 51% gości biznesowych i 49% turystów

design swobodny design, ale o wyjątkowym 
   charakterze i historii

Minimalna liczba pokoi 50

      MGallery Collection / Vie Hotel bangkok

      MGallery Collection / Molitor paris

      MGallery Collection / amaterra Villas bali nusa dua
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      MGallery Collection / Harbour roks Hotel sidney 
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pullman

prEzEnTacja MarEk

/   sieć pullman proponuje designerskie hotele wysokiej klasy. 
Hotele są zlokalizowane w największych metropoliach i najatrakcyj-
niejszych miejscowościach turystycznych, które w sezonie odwie-
dzają biznesmeni i turyści z całego świata. 

przyjazny i kompetentny personel oraz spersonalizowane usługi 
gwarantują niepowtarzalne doświadczenia. Hotele oferują szeroką 
gamę niestandardowych usług, innowacyjne technologie i nowe 
podejście do organizacji spotkań poprzez ofertę „co-Meeting”.

——— proFil marki: 
segment Marka klasy wyższej, międzynarodowa

pozycjonowanie » komfort, nowoczesny design i technologia
   » segment biznes i rozrywka

profil gości 70% gości biznesowych i 30% turystów

design nowoczesny o stymulującym charakterze

Minimalna liczba pokoi 50

——— pełna gama usług: 
 » restauracje 
 » bary
 » kluby fitness i spa Fit & spa Lounge

 » sale konferencyjne 3 do 4 m2/pokój

W yjąTkoWE HoTELE  dLa WspółczEsnycH obyWaTEL i  śWiaTa

01  Pullman / pattaya Hotel G

02  Pullman / bangkok Hotel G

03  Pullman / paris La défanse

03

01

02
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      Pullman / saigon centre

      Pullman / Wuxi new Lake
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      Sofitel / Warszawa Victoria

      Sofitel / sopot Grand

      Sofitel / Warszawa Victoria

——— proFil marki: 
segment Marka międzynarodowa, luksusowa

pozycjonowanie sofitel tworzy wyjątkowe, luksusowe hotele
   umiejętnie łącząc francuskie pochodzenie z tym,  
   co najlepsze w lokalnej kulturze

profil gości 50% gości biznesowych i 50% turystów

design zaprojektowane przez renomowanych architektów,  
   którzy w swych projektach oddają francuski styl  
   i elegancję

Minimalna liczba pokoi 50

prEzEnTacja MarEk

/   kolekcja luksusowych hoteli, w których francuska «art de vivre» 
spotyka się z wyrafinowaną, lokalną kulturą. Marka posiada 3 odsłony:  
«sofitel» to luksusowe hotele światowej klasy, «so by sofitel» to luksu-
sowe i designerskie hotele butikowe, a «Legend by sofitel» — luksusowe 
i legendarne pałace. 

Marka sofitel i jej ambasadorzy łączą świat z francuską elegancją dzięki  
kolekcji unikalnych hoteli, oferujących gościom obsługę dostosowaną do 
ich indywidualnych potrzeb („cousu main”), wzbogaconą o emocje,  
skuteczność i dążenie do doskonałości.

sofitel
najbardziEj  Francuska s iEć  HoTEL i  kLasy LuksusoWEj

——— pełna gama usług: 
 » restauracje 
 » bary
 » kluby fitness so Fit 

 » spa so spa

 » sale konferencyjne inspired
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      Sofitel Legend / peoples Grand Hotel Xian
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ib

konTakT

——— orbis s.a. 
 » ul. bracka 16, 00-028 Warszawa
 » tel. +48 22 829 39 69
 » fax +48 22 827 33 01
 » infolinia: 801 606 606 / 502 805 805
 » e-mail: orbissa@orbis.pl
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