
Et af verdens største loyalitetsprogrammer bliver 
større – Accor lancerer Accor Live Limitless

Accor lancerer Accor Live Limitless – et nyt loyalitetsprogram med bonusser, 
tjenester og oplevelser inden for hoteloperatørens omfattende netværk. 
Foruden en helt ny grafisk identitet præsenterer hotelgruppen også flere nye, 
spændende samarbejder.

Accor Live Limitless, ALL, giver medlemmerne adgang til en mangesidig portefølje med 
over 30 hotelvaremærker samt en samling af verdenskendte barer, restauranter, 
natklubber og andre unikke oplevelser. Den sofistikerede platform genkender, 
kommunikerer med og belønner medlemmerne med personlige tilbud, hvad enten de 
rejser privat eller i arbejdsøjemed. Ved hjælp af en app kan medlemmerne få adgang til 
programmets indhold direkte fra mobilen.

– Accor Live Limitless gør, at vores medlemmer kan få endnu mere ud af bredden i vores 
netværk. Det kan være alt fra hotelovernatninger og restaurantbesøg til unikke 
naturoplevelser samt musik- og sportsbegivenheder. Der er plads til det hele inden for 
Accor, siger Jan Birkelund, ansvarlig for salg og distribution for AccorHotels i Norden.

Nye oplevelser
Det nye loyalitetsprogram omfatter flere opgraderinger og giver medlemmerne adgang 
til nye tilbud gennem fire fokusområder:

 Et nyt premium-niveau, som belønner Accors mest loyale medlemmer
 Opgraderede fordele i overensstemmelse med hoteloperatørens nye gæstfrihedsstrategi
 Mulighed for at optjene og indløse point inden for branchens bredeste udbud af 

hotelvaremærker, bl.a. gennem en ny digital app, som samler tjenester og oplevelser 
over hele verden, hvad enten det gælder fritids- eller forretningsrejser

 Nye, spændende samarbejder for at muliggøre et bredere udbud af oplevelser.

Netop oplevelser har vist sig at være vigtigt for Accors medlemmer, og en undersøgelse 
viser, at de prioriterer underholdning, kulinariske oplevelser og sport. Derfor 
præsenterer Accor nu flere nye samarbejder, som skal give ALL’s medlemmer ekstra 
valuta for deres loyalitet:
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 Accor udvider partnerskabet med AEG, et samarbejde, som p.t. omfatter AccorHotels 
Arena, til også at inkludere over 60.000 billetter til forskellige begivenheder for 
loyalitetsmedlemmer i Latinamerika, Asien og Europa.

 Accor indleder et nyt partnerskab med eventselskabet IMG, som giver medlemmerne 
adgang til idrætsbegivenheder, modegallaer og kulinariske oplevelser.

 Accor og fodboldklubben Paris Saint-Germain indgår en flerårig aftale, hvor ALL bliver 
hovedpartner og officiel trøjesponsor for klubben fra og med sæson 2019/20. Mere 
information om dette samarbejde vil være tilgængelig inden længe.

 
Ny grafisk identitet
Accor præsenterer også et nyt visuelt sprog for at genspejle den store loyalitetssatsning. 
Foruden at man vender tilbage til det oprindelige virksomhedsnavn Accor (fra 
AccorHotels), bliver der også præsenteret nye virksomhedslogoer til både hotelgruppen 
og loyalitetsprogrammet ALL.
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OM ACCOR

Accor er førende i verden inden for rejser og livsstil samt en digital innovatør, som tilbyder 

unikke oplevelser ved næsten 4.800 hoteller, resorts og boliger i over 100 lande. Takket være 

en uovertruffen portefølje af internationalt kendte hotelvaremærker – som dækker alt fra 

luksushoteller til populære mellemklasse- og boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – 

har Accor gennem mere end 50 år tilbudt en service og ekspertise, som er svær at overgå.

Foruden et bredt udbud af overnatningsmuligheder tilbyder Accor også nye måder at leve, 

arbejde og tage del i kulinariske oplevelser, natteliv og wellness på. Alt er samlet i et af 

verdens mest udbytterige hotelloyalitetsprogrammer.

Accor stræber også efter at fremme en bæredygtig udvikling og spiller en aktiv rolle for at 

give tilbage til jorden og de lokalsamfund, hvor vi har en tilstedeværelse. Planet 21 – Acting 

Here stræber efter positiv gæstfrihed, mens koncernens kapitalfond Accor Solidarity 

fokuserer på underpriviligerede grupper gennem erhvervsuddannelse og muligheder for 

ansættelse inden for hotelgruppen. 

Accor SA er noteret på Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) og handles i USA på OTC-

markedet (kode: ACRFY). Besøg accor.com for nærmere oplysninger, eller følg os på Twitter 

og Facebook.
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