Hello Hotels este...

Primul hotel de doua stele pentru cerintele tale!
noiembrie 2008
Primul hotel de doua stele pentru cerintele tale si-a deschis portile catre primii sai oaspeti pe
data de 6 octombrie pe Calea Grivitei 143 (in zona Garii de Nord).
Sub numele Hello Hotels, noul concept este pozitionat in zona economy class, la categoria
de 2 stele, adresandu-se in mod special persoanelor tinere care se deplaseaza din/in provincie sau
strainatate.
Oferim oaspetilor 150 de camere structurate in 126 camere duble, 9 camere twin, 3 camere
pentru persoane cu handicap locomotor si 12 camere confort, dotate cu toate facilitatile necesare
pentru sejururi scurte. Printre acestea enumeram aer conditionat, televizor LCD, acces la internet si
parcare supravegheata.
Pentru un start fresh in fiecare zi, clientii pot servi un mic dejun sanatos, alaturi de o cafea
savuroasa sau un ceai aromat la Tekaffe, cafeneaua cu personalitate care a cucerit pana in prezent
locuitorii Sibiului. In intervalul orar 10:00 - 2:00, Tekaffe isi asteapta oaspetii cu bauturi speciale
si prajituri delicioase servite intr-o atmosfera agreabila.
Conceperea si implementarea pe piata a brandului Hello Hotels au fost realizate in
totalitate de departamentele interne ale companiei Continental Hotels (marketing si calitate &
dezvoltare) pe parcursul unui an si jumatate.
Investitia necesara pentru deschiderea noului hotel a ajuns la suma de 32.000 euro pe
camera, iar cifra de afaceri generata de noul hotel este estimata pentru primul an de functionare la
circa 2.000.000 euro.
Hello Hotels din zona Garii de Nord Bucuresti reprezinta proiectul-pilot al unui lant de
hoteluri ale carui planuri de dezvoltare includ deschiderea unui numar de 10 hoteluri pana in anul
2011 si se va extinde in orase cu peste 80.000 locuitori precum Arad, Cluj, Iasi, Bucuresti, etc..
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