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Park Inn lyfter mot skyn – lanserar flygplan med kedjans logo 
 
Park Inn, Rezidors snabbväxande hotellkedja i mellanklassen, har nu sitt eget 
flygplan. I samarbete med tyska lågprisflygbolaget ”germanwings” har en Airbus 
A319 med 142 säten omvandlats till ett flygande konstverk. Park Inns kända 
mosaik av starka färger täcker nu hela flygplanet tillsammans med kedjans motto 
”Sleep well. Live well.” 
 
Under en 3-årsperiod kommer flygplanet att utgöra en del av ”germanwings” 
flygplansflotta och trafikera mer än 66 destinationer över hela Europa, bland dem många 
städer med Park Inn-hotell såsom Stockholm, St Petersburg, Berlin, London, Zürich och 
Nice. 
 
Planet målades vid irländska flygplatsen Shannon. Ett team på 24 personer arbetade 
dygnet runt i 10 dagar, och det gick åt 190 liter primer och 80 liter färg. Planets första 
takeoff i ny kostym gick till Köln, där den oficiella dopceremonin äger rum den 29 maj. 
 
”Park Inn-planet är en perfekt symbol för vår unga, dynamiska och innovativa 
hotellkedja,” säger Kurt Ritter, koncernchef och VD Rezidor. ”Det här är mycket mer än 
ett PR-stunt. Park Inn och germanwings har ingått ett strategiskt samarbete som 
inkluderar annonsering, aktiviteter ombord och gemensam lojalitetsmarknadsföring, och 
vi har även kontrakt företagen emellan gällande både hotellrum och flyg.” 
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Kristina.Windset@Rezidor.com  
 
 
Bakgrundsinformation: 
Park Inn är en fräsch och dynamisk hotellkedja i mellanklassen – med globalt synsätt, nationell 
måttstock och lokal verksamhet. Djupt dedikerade att erbjuda det väsentliga erbjuder Park Inn en 
upplevelse väl värd pengarna. Park Inn är högeffektiva, fräscha, nyskapande, varma och 
lättsamma hotell som erbjuder ”bästa övernattningen” i stan. Park Inn inkluderar för närvarande 
75 hotell i drift och under utveckling i 17 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. 
 
För ytterligare information, besök www.rezidorparkinn.com.  
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