15 decembrie 2011

Continental Hotels – incheie caravana aniversării celor 20 de ani de existenţă
Campania 20 de ani de excelenţa susţinută pe tot parcursul anului 2011, se incheie pe data de
15.12.2011 la Grand Hotel Continental. Astăzi Continental Hotels a marcat evenimentul prin
organizarea unei conferinţe de presă la care Dl Preşedinte Radu Enache a prezentat lanţul
hotelier pe care îl conduce de 20 de ani şi a răspuns la intrebările jurnaliştilor.
Continental Hotels a platit 68 milioane de Euro in taxe către stat în cei 20 de ani, ceea ce este
semnificativ pentru o companie corectă si de succes in Romania.
În 2011, cifra de afaceri este de 21-22 milioane Euro iar gradul de ocupare al întregului lanţ
hotelier de aproximativ 50.8%
În ceea ce priveşte strategia si planurile de viitor, acestea vor fi dezvăluite în prima parte a
anului 2012. Există o multitudine de proiecte de investiţii pentru care avem documentaţia
corespunzătoare si aşteptăm autorizaţiile de construcţie dar care vor fi materializate in funcţie
de evoluţia macroeconomică şi de predictibilitatea funcţionării întregului sistem politicoadministrativ. Atâta timp cât bugetul guvernului este înca de austeritate şi investiţia străina
directă în Romania a scăzut cu 40% iar evoluţia Euro este impredictibilă, nu sunt prea multe
ipoteze pe baza cărora o companie să investeasca. Dl Radu Enache menţionează că pentru
Continental Hotels nu sunt probleme de finanţare, ci doar de o necunoscută a evoluţiei
economice, a fiscalitatii la nivelul anului 2012 precum şi a incertitudinilor legate de evoluţia
României în contextul economiei europene. Dl Radu Enache declară că este pentru prima dată
în 20 de ani când nu ştie la ce elemente de bază să se raporteze în definirea bugetului pentru
anul 2012. Totuşi a luat in calcul un curs Euro de 4.32-4.34 lei/ Euro si crede mai degrabă că
va fi o stagnare a evoluţiei întregii activităţi economice.
Referitor la realizările pe anul 2011, Continental Hotels şi-a îndeplinit obiectivul bugetat,
înregistrând o creştere de circa 4% a veniturilor in lei.
Se scoate in evidenţa succesul hotelului Hello de 2 stele din Bucureşti, cu un grad de ocupare
în 2011 de 78% datorat unui raport corect calitate- preţ, ceea ce l-a determinat să reconsidere
pieţele pe care se vor construi următoarele Hello Hotels. Cu sigurantă următorul Hello va fi
tot in Bucureşti.
In calitate de Presedinte FIHR, dl Radu Enache declară că obiectivul principal de la preluarea
preşedenţiei Federaţiei a fost de recăştigare a încrederii în Asociaţie şi atragerii de cât mai
mulţi membri, obiectiv realizat astfel incăt FIHR a acumultat pâna in prezent reprezentarea a
peste 11.500 camere si acest număr va creşte. In ianuarie 2012 cu ocazia Adunarii Generale a
FIHR, se va stabili strategia Federaţiei, in sensul stabilirii acţiunilor concrete pe care dorim sa
le realizăm în 2012.
Dl Radu Enache a declarat că în această conferinţă nu vrea să aducă hit-uri şi să puncteze
succesul unei companii româneşti pe o piaţă turistică dificilă ci mai degrabă să aprecieze
meritul unei echipe de 850 oameni care au reuşit să menţină succesul acestui brand românesc.
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Despre Continental Hotels
Grand Hotel Continental face parte din lanţul Continental Hotels înfiinţat în anul 1991, fiind dedicat
încă de la început furnizării unor servicii hoteliere pe segmentul turismului de afaceri.
În prezent Continental Hotels deţine
● peste 1860 de camere în 14 hoteluri:
 1 hotel Grand Hotel Continental ***** (Bucureşti)
 3 hoteluri Continental Forum **** (Arad, Oradea, Sibiu)
 4 hoteluri Continental *** (Tg. Mureş, Drobeta, Suceva)
 1 hotel Hello Hotels ** (Bucureşti)
 4 hoteluri Ibis*** (sub contract de management cu Accor – Bucureşti, Constanţa şi
 Sibiu)
 1 Continental Gaiser (transformat in Şcoala hotelieră “American Hospitality Academy”)
● 13 restaurante , 19 cafenele si baruri
● 54 de săli de conferinţă, 4 zone SPA
Detalii si informaţii suplimentare Mihaela Staicu (mihaela.staicu@continentalhotels.ro, 0728 666 048)
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