Bäste Hôtelier!
Är du nyfiken på Sweden Hotels?

Visste du att vi är Sveriges äldsta hotellkedja, som fortfarande använder samma namn som vid starten 1977?

Varför Sweden Hotels?
Ärligt talat finns det ett bättre namn på en svensk hotellkedja? I nuvarande konstellation har hotellkedjan funnits
sedan 2006, och ägs av tre hôtelierer. Vi har fokus på de enskilda hotellens lönsamhet, lär oss av andra kedjors
misstag och använder ett välkänt varumärke för att bygga upp landets bästa hotellkedja för privatägda hotell.
Vi bygger helt enkelt en hotellkedja som vi själva vill tillhöra. För hôtelierer, av hôtelierer!
Stora och påkostade huvudkontor med centrala staber – det är inte något vi tror på. Varken nu eller i framtiden. Vi
skall finnas här för dig som ett stöd för din verksamhet och hjälpa dig förbättra din lönsamhet. Därför har vi ett litet
servicekontor, där alla har mycket god hotellerfarenhet. Vi har ett hundratal samarbetshotell i utlandet, både för
lojalitetsprogrammets medlemmar och för personal.

Ökad lönsamhet – därför skall även du gå med i Sweden Hotels!
Vi ger dig verktygen för att öka din beläggning och minska dina kostnader. Svårare än så är det inte!

Valfrihet eller tvång? Varför skulle du tjäna på att gå med i Sweden Hotels?

Vi tror att du som äger ett hotell vill driva det utan pekpinnar, utan tjocka manualer, koncept eller policies. Dessutom tror vi att du kan din lokala marknad bäst av alla – vi lägger oss aldrig i driften av ditt hotell. Behöver du ett
starkt och välkänt varumärke för att stärka din position på den lokala marknaden? Eller ett lojalitetsprogram
för att attrahera nya gäster och belöna trogna gäster? Kanske längtar du efter att någon annan förhandlar fram
attraktiva inköpsavtal och ger dig tillgång till priser som du som ensam hotellägare aldrig kan få? Du och dina
medarbetare behöver kanske ett nätverk för utbildningar och erfarenhetsutbyte med andra likasinnade
hotellägare? Förmodligen vill du få fler bokningar. Oavsett dina behov och dina förväntningar på en hotellkedja
så tror vi att vi kan tillgodose dem, på dina villkor!

Mycket administration eller lite administration?
Som du förmodligen redan förstått så är vi inga förespråkare av mycket och dyr administration. Därför håller vi
administrationen till en minimal nivå, både för dig och för oss! Vi tvingar inte på dig något extra kvalitetssystem,
utan litar på SHRs stjärnmärkningssystem och att du vet bäst hur ditt hotell ska drivas. Det blir enklare både för
dig och för din personal.

Vad krävs av dig?
Naturligtvis har vi kvalitetskrav – minst tre stjärnor för att platsa som ett Sweden Hotel. Ditt hotell skall vara
lämpligt för affärsresenärer, ha en ordnad ekonomi, och vilja utvecklas tillsammans med andra hotell.

Fortfarande intresserad? Dags att gå med i en hotellkedja som tillvaratar DINA intressen?
Sweden Hotels är ett komplett alternativ till andra kedjor och ger Hôtelieren mer frihet, lägre kostnader och
mindre administration. Det behöver inte kosta skjortan att vara med i en hotellkedja! Besök våra hemsidor
www.fenixhospitality.se, www.swedenhotels.se och www.gastklubben.se. Eller kontakta vår VD Eva Palmgren på
tfn 070-680 4220, eva.palmgren@swedenhotels.se för mer information. Välkommen till Sweden Hotels – du med!
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