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Helsinkiläinen Bar 7 Blings aloittaa after work -klubin. Hungry Hour -klubilla on tiistaista perjantaihin klo 16–19 tarjolla työpäivän
jälkeisen janon ja nälän sammuttajia sekä sytyttäviä puheenvuoroja speaker’s cornerissa. Bar 7 Blings sijaitsee ydinkeskustan
parhaalla paikalla Rautatientorin kulmalla hotelli Radisson Blu Plazan yhteydessä.

”Haluamme tarjota areenan tiukkojen työpäivien jälkipeleille. Hungry Hourin aikana voi kollegoiden lisäksi tuoda mielessä pyörivät työasiat
puhujanpönttöön. Speaker’s Corner on avoin kaikenlaisille puheenvuoroille ja keskustelunaloituksille”, Food & Beverage Manager Ari Eilola
sanoo.

Speaker’s Corneriin saa kivuta esiintymään kuka tahansa. Jotta keskustelu pysyy vilkkaana, puhujanpönttöön kutsutaan jatkossa myös
tunnetumpia kasvoja. Hungry Hourin avajaisissa 24.9. pelin avasi myynnin ja markkinoinnin moniottelija, Mika D. Rubanovitsch. Hän on
kysytty konsultti, kouluttaja ja puhuja, ja on kirjoittanut muun muassa ”Älykäs myynnin ohjaaminen”-kirjan. Rubanovitschin Johtajatiimi -yritys
vauhdittaa asiakasyrityksiään vaurauden luomisessa.

”Suomessa pitää siirtyä valittamisesta vastuunottoon. Pahimpia palveluun liittyviä syntejä Suomessa on vastuun pakoilu: ajatellaan, että tiimi
tai joukkue hoitaa asian, aina on olemassa Mr. Joku Muu. Tiimi on kuitenkin joukko yksilöitä, joista jokaisella on oma rooli. Jos yksi ei hoida
hommaansa, koko joukkue kärsii”, Rubanovitsch sanoo.

Rubanovitschin puheenvuoroa oli avajaisissa kuuntelemassa noin 60 kutsuvierasta, ja yleisö myös kommentoi puheenvuoroa vilkkaasti.

”Suomalaisilla on tapana miettiä ja hautoa loistavia ajatuksia aivan liian hiljaa mielessään. Haluamme rohkaista epämuodollista
ajatustenvaihtoa ventovieraiden välillä ja tarjota siten afterworkiin hieman enemmän lisäarvoa”, Ari Eilola sanoo.

Hungry Hourin aikana työstä palaavat voivat nauttia kuohuvaa ja oluita etuhintaan sekä talon omia Plaza Sandwicheja työpäivän jälkeiseen
pikkunälkään.
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Radisson Blu Plaza Hotel

Radisson Blu Plaza Hotel sijaitsee Helsingin Rautatientorilla, jossa kaikki kaupungin nähtävyydet, kulttuurielämykset ja ostosmahdollisuudet ovat käden
ulottuvilla. Radisson Blu Plaza Hotel uudistettiin kokonaan vuonna 2012. Hotellin 302 huonetta yhdistelee modernia muotoilua ja viimeisintä teknologiaa
rakennuksen historiallisiin puitteisiin. Ravintolamaailma Kitzens tarjoilee herkkuja viidestä maailman keittiöstä. Bar 7 Blings on elämyksiä ja kaltaisiaan
kaipaavan kaupunkilaisen olohuone. Tila- ja palvelukonseptiuudistuksen myötä Plaza Hotel on Made by You, sellainen hotelli- ja ravintolaelämys kuin
asiakas haluaa.

Radisson Blu Hotels & Resorts

Radisson Blu Hotels & Resorts -hotelliketju kuuluu The Carlson Rezidor Hotel Groupiin, joka on yksi maailman nopeimmin kasvavista hotelliyrityksistä.
Ryhmään kuuluvat Radisson Blu -hotellien lisäksi Park Inn by Radisson-, Regent- ja Hotel Missoni -hotelliketjut. Rezidor Hotel Groupilla on yhteensä yli
400 hotellia ympäri maailman. Hotelliryhmän kanta-asiakasohjelma on Club Carlson. Suomessa Radisson Blu Hotels & Resorts -liiketoiminnasta vastaavat
S-ryhmään kuuluvat Sokotel Oy ja Turussa TOK.

Radisson Blu Hotelleja on Suomessa seitsemän: kolme Helsingissä sekä hotellit Espoossa, Turussa, Vaasassa ja Oulussa. Suomen Radisson Blu -
hotellit ovat laadukkaita, palvelustaan tunnettuja hotelleja, jotka sijaitsevat kaupunkien parhailla paikoilla lähellä liike-elämän keskuksia. Kaikille Suomen
Radisson Blu -hotelleille on myönnetty Joutsenmerkki.


