
Royal Hotel Vaasa övergår till Sokos Hotels-kedjan

Hotellkedjan Sokos Hotels utökar sitt nätverk i och med att Radisson Blu Royal Hotel Vaasa övergår till Sokos Hotels 15.5.2015.
S-gruppen säger sig betjäna kunderna i Vasa och stärka sin marknadsandel i staden bäst med ett inhemskt varumärke.
Hotelltypen Original by Sokos Hotels hämtar sin styrka från lokala traditioner och livsstilar, vilket gör Original-kedjan till ett mer än
lämpligt val för anrika Royal Hotel Vaasa. Hotellets övergång till Sokos Hotels medför inga personaländringar.

Hotellnätverk granskas som helhet

I Finland administrerar S-gruppen två hotellvarumärken, Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels. ”Då vårt samarbetsavtal med
hotellkedjan Radisson Blu Hotels var på hyllan i slutet av år 2014 hade vi ett lämpligt tillfälle att granska vårt hotellnätverk som
helhet. Vi tyckte att vår helhjärtat finländska Original by Sokos Hotels-kedja var det bästa alternativet för Royal Vaasa på stadens
marknad. Finländska kunder kommer att hitta lättare till ett okonstlat Sokos-hotell. Lokal anknytning och äkthet är också globala
turismtrender och genom att förstärka dessa sidor tror vi att hotellet blir intressantare även för internationella resenärer som
besöker staden”, säger Sokotel Oy:s verkställande direktör Tapio Satta.

”Tillsammans med Original Sokos Hotel Vaakuna kan vi nu erbjuda ett brett och mångsidigt, ömsesidigt kompletterande utbud
som gör Sokos Hotels till en stark och attraktiv partner på Vasa marknadsområde”, fortsätter Satta.

Royal Vaasa god representant för Original by Sokos Hotels-hotelltyp

Sokos Hotels varumärkesförnyelse har delat kedjans hotell i tre olika hotelltyper: Break-, Original- och Solo By Sokos Hotels-hotell.
För Royal Vaasa, stadens traditionella finhotell, fanns en naturlig plats i Original by Sokos Hotels-kedjan.

”Vi ser fram emot att höra till Sokos Hotels-kedjan. Royal Vaasa har långa traditioner sedan år 1941, som sig bör för ett Original-
hotell. Hotellets tjänsteutbud med våra mångsidiga mötes- och restaurangtjänster representerar Original-hotelltypen i dess renaste
form. Våra kunder kommer att ha nytta av att vi nu implementerar Sokos Hotels fungerande tjänstekoncept på Royal Vaasa. I
fortsättningen koncentrerar vi oss allt mer på att utveckla utbudet och våra tjänster, med betoning på lokal anknytning”, säger
hotelldirektör Ari-Pekka Soini.

Namnet Royal Vaasa bibehålls i det nya namnet Original Sokos Hotel Royal Vaasa. Hotellets lobby renoveras och frukosten
ändras till en mångsidig Original-frukost med lokala matinslag. Under de senast åren har hotellet kraftigt utvecklat sitt
restaurangutbud som nu fortsätter med befintliga, starka koncept.

Original-kedjan inspireras av ortstraditioner och samarbetar med lokala aktörer. I vår kommer Royal Vaasa att utveckla
partnersamarbeten som kommer att vara till nytta även för hotellets gäster.

Fakta:

Nuvarande Radisson Blu Hotel Royal Vasa blir ett Sokos Hotel 15.5.2015.

Efter denna förändring har Sokos Hotels-kedjan 54 hotell. Ägarkundsförmånerna bibehålls.

Bokning av logi: www.sokoshotels.fi eller Sokos Hotels Säljtjänst, tfn 020 123 46 00.

Ytterligare information:

Tapio Satta, verkställande direktör, Sokotel Oy, tfn 0500 438 544, tapio.satta@sok.fi

Heli Engblom, affärsdirektör, Sokotel Oy, tfn 050 388 31 11, heli.engblom@sok.fi

Ari-Pekka Soini, hotelldirektör, Radisson Blu Royal Hotel Vasa, tfn 040 505 55 22,

ari-pekka.soini@sok.fi

ORIGINAL SOKOS HOTEL ROYAL VAASA (fr. 15.5.2015)

Hotell Royal Vasa övergick i S-gruppens ägo år 1993. Hotellet finns i centrum av Vasa, på promenadavstånd från tågstationen. Anrika Hotell Royal Vasa har
285 rum i två olika byggnader, omfattande konferenstjänster, två bastuavdelningar med simbassänger samt EasyFit-kedjans gym. I restaurangutbudet ingår
Wazaca med mexikansk gatumat, bondfranska Fransmanni, frukostrestaurangen Central samt puben O’Malley’s.

Stadens finhotell öppnade på nuvarande plats med namnet Hotell Central redan år 1941. Hotellets andra hälft, Royals sida, byggdes på 1980-talet och var
det första höga huset i Vasa centrum. Hotellet har hört till Radisson Blu Hotels-kedjan sedan år 1999 och övergår till Sokos Hotels-kedjan 15.5.2015.
Hotellets affärsverksamhet bedrivs fortfarande av SOK:s dotterbolag Sokotel Oy.

SOKOS HOTELS

Med över 50 hotell i Finland, Tallinn och Sankt Petersburg är Sokos Hotels Finlands mest omfattande hotellkedja. Hotellen befinner sig intill goda
trafikförbindelser i stadskärnor och i hjärtat av semestermål. Utöver högklassig logi erbjuder Sokos Hotels även mångsidiga evenemangs- och
restaurangtjänster.



Sokos Hotels förnyas. Kedjan förädlar sitt breda hotellnätverk för att möta allt fler behov och smaker. Solo by Sokos Hotels lanserades åren 2012–2013 och
Break samt Original by Sokos Hotels lanserades åren 2013–2014.

www.sokoshotels.fi och www.facebook.com/sokoshotels

SOKOTEL OY

Sokotel Oy, SOK:s dotterbolag inom turism- och restaurangnäring, driver Finlands Radisson Blu Hotels och sexton Sokos Hotels.


