Czech Hotel Awards
Výsledky soutěže Hotel roku 2014
Praha, 6. 6. 2014, Velký sál pražského Slovanského domu se stal ve čtvrtek 5. června místem
slavnostního vyhlášení cen prestižní ankety Hotel roku 2014. Ve třetím ročníku byli vybráni z 153
přihlášených hotelů vždy krajští a také absolutní vítězové v pěti kategoriích:
3* hotel
4* hotel
5* hotel
Kongresový hotel
Wellness hotel

Záštitou této akce se i v letošním roce stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Hlasování v kategoriích 3*, 4*, 5* hotel a wellness hotel probíhalo na oficiálních webových stránkách
soutěže www.hotelawards.cz. Jinak tomu bylo v kategorii kongresový hotel, kde o vítězích
rozhodovala odborná porota složená z řad zástupců významných společností pořádajících kongresy a
různé společenské akce.
„Jsme rádi, že i v letošním roce nám zůstali hotely nakloněni a mohli jsme tak uspořádat již třetí
ročník této soutěže, která znovu upoutala pozornosti i široké veřejnosti, která pro jednotlivé hotely
hlasovala,“ uvedla na slavnostním večeru za pořádající agenturu Conventia Šárka Dvořáková. „Zájem
hotelů o získání vítězného ocenění Hotel roku, o kterém rozhoduje především nestranná veřejnost,
ukazuje, že provozovatelům na názoru hlasujících, a tudíž i potencionálních klientů velmi záleží,“
dodala.
Slavnostního večera, který se odehrál ve Velkém sálu Slovanského domu, se účastnilo více než 260
hostů nejen z řad soutěžních hotelů a partnerů ankety, ale i z řad odborné veřejnosti a médií. Vítězné
hotely mohou své ocenění využít zejména k širokým marketingovým aktivitám.
Absolutními vítězi v ČR se v jednotlivých kategoriích staly následující hotely:
3* hotel:
4* hotel:
5* hotel:
Kongresový hotel:
Wellness hotel:

Congress & wellness Hotel Palcát Tábor
Hotel Slovan Jeseník****
Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace
Congress & wellness Hotel Palcát Tábor
Hotel Berg

Pro více informací, kompletní seznam vítězných hotelů v jednotlivých krajích a fotografie v tiskové
kvalitě kontaktujte:
Conventia, s. r. o.
Milan Novák
Badeniho 290/1
160 00 Praha 6
www.conventia.cz
novak@conventia.cz
M: +420 775 857 916

