
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande  
26 september 2007 
 
 
Park Inn når 100 – nytt hotell kontrakterat i Skottland 
 
Rezidor Hotel Group har kontrakterat ännu ett Park Inn och kedjan når därmed 100 hotell. Det 
centralt belägna Park Inn Aberdeen i Skottland med 184 rum, restaurang och bar, 8 
möteslokaler samt fitnesscenter beräknas öppna 2009. Mellan 2007 och 2009 avser Rezidor 
öppna totalt 20,000 nya hotellrum. Med detta hotell understryker Rezidor sitt mål för Park Inn 
att kedjan skall bli den starkaste mellanklasskedjan i Skottland. Portföljen inkluderar redan 
projekt under utveckling såsom Park Inn-hotellen i Springfield Quay, Glasgow och Edinburgh 
Airport. 
 
”Park Inn är vårt snabbast växande varumärke”, säger Kurt Ritter, koncernchef och vd Rezidor. 
”Vi kontrakterade det första hotellet i slutet av 2002, det betyder en tillväxt från ett till hundra 
hotell på fem år i Europa, Mellanöstern och Afrika.” Park Inn är Rezidors unga och dynamiska 
mellanklasskedja som erbjuder en effektiv, okomplicerad service. Tack vare kedjans färgstarka 
framtoning med rött, gult, blått och grönt är varumärket uppseendeväckande och representerar 
kreativ marknadsföring, som till exempel det Airbusflygplan som målats i Park Inns färger och 
som nyligen flög sin första kommersiella rutt. Park Inn finns i ledande europeiska storstäder 
såsom London, Paris och Berlin, ”men för vår strategiska utveckling av nya och konverterade 
hotell har vi även fokus på regionala och mellanstora städer,” fortsätter Kurt Ritter. ”Dessa har 
en stor efterfrågan på mellanklasshotell och stor potential för franchiseavtal.” 
 
Park Inns framgång började med Park Inn Alexanderplatz. Hotellet, med 1,006 rum, är en 
skyskrapa med utsikt över hela Berlin och ett av kedjans flaggskepp sedan invigningen i 
januari 2003. Vidare utveckling inkluderar Park Inn Zurich Airport (208 rum, 2003), Park Inn 
Nice (150 rum, 2003), Park Inn London Heathrow som har det största konferenscentret på 
landets största flygplats (867 rum, 2004) och kedjans första resort, Park Inn Resort i Sharm El 
Sheikh (401 rum, 2007). På den snabbväxande ryska marknaden är Park Inn en tung aktör i St 
Petersburg där jättarna Park Inn Pulkovskaya (840 rum) och Park Inn Pribaltiskaya (1,200 
rum) öppnade 2006 respektive 2007. 
 
De kommande åren kommer Park Inn att utvecklas ytterligare i Skandinavien, Storbritannien 
och Tyskland. Nya Park Inn Congress Center i Stockholm med 420 rum och möteskapacitet 
för 3,000 delegater (öppnar 2010) är ett av de större projekten. Även Mellanöstern får flera 
Park Inn, Rezidor har redan kontrakterat nya hotell som skall öppna i Al Khobar, Saudiarabien 
(2007), Muscat, Oman (2008) och Mecka, Saudiarabien (2009). 
  
Fakta: 
Hotell: Park Inn Aberdeen (öppnar 2009) 
Antal rum:  184 
 
Mellan 2007 och 2009 avser Rezidor att öppna totalt 20.000 nya hotellrum. 
 
För ytterligare information: 
The Rezidor Hotel Group 
Presskontakt: Kristina Windset, tel 070 590 86 38, kristina.windset@rezidor.com  
Investor Relations: Christiane Reiter, tel +32 474 407 210, christiane.reiter@rezidor.com    
 



 
 

 
 
 
 
 
Om Rezidor Hotel Group: 
Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar 300 hotell 
med mer än 61.000 rum i drift och under utveckling i 47 länder. 
Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och 
Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt lojalitetsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa 
hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och 
drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni. 
 
I november 2006 listades Rezidor Hotel Group på Stockholmsbörsen. USA-baserade Carlson är största aktieägare 
med 41,7%.   
 
För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.com.  


