
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehdistötiedote 
29. ELOKUUTA 2019 
 

Accorin lifestyle-tuotemerkki JO&JOE 
muuttaa yhteen IKEA:n kanssa Wienissä 
_________________________________________________________________________ 

 

Ranskalainen hotelliyritys Accor käynnistää uuden yhteistyön IKEA:n kanssa. 

Wieniin suunnitteilla olevan City IKEA:n kahteen ylimpään kerrokseen avautuu 

lifestyle-tuotemerkki JO&JOE:n Open House – asumiskonsepti, joka yhdistää 

retkeilymajan klassiseen hotellielämykseen ja täydentää elämystä houkuttelevilla 

palveluilla ja ravintoloilla. 

 

– Uuden City IKEA:n moderni arkkitehtuuri ja sijainti sopivat täydellisesti yhteen JO&JOE:n 

asumiskonseptin kanssa. Yhdessä luomme houkuttelevan ympäristön, joka heijastelee 

nuoren ja urbaanin asiakaspiirin lifestyle-trendejä. Olemme erittäin innoissamme 

kumppanuudesta IKEA:n kanssa ja pyrimme jatkamaan sitä myös tulevaisuudessa, sanoo 

Volkmar Pfaff, Accorin Itävallan toimitusjohtaja. 

 

JO&JOE Vienna City IKEA tarjoaa 345 sänkypaikkaa, ravintolan ja kattoterassin. 

Seitsenkerroksisen rakennuksen rakentaminen alkaa tammikuussa 2020, ja suunnitelmien 

mukaan se valmistuu vuonna 2021. Aiemmin JO&JOE-hotelleja on ollut myös Pariisissa ja 

Bordeaux’ssa, ja seitsemän uutta projektia on parhaillaan käynnissä. 

 

JO&JOE ”Open House” on Wienin uusi sosiaalinen keskus, joka on avoinna sekä paikalliselle 

väestölle että matkailijoille. Asumiskonsepti on yhdistelmä retkeilymajaa ja klassista 

hotellielämystä, jota täydentävät moderni muotoilu ja houkutteleva valikoima ravintoloita ja 

arkipäivän palveluita. Siellä voi syödä, juoda, seurustella ja yöpyä. 

 

– JO&JOE on yhteistyökumppani, joka sopii ihanteellisesti urbaanille kohderyhmällemme. 

Aivan kuten me, hekin tarjoavat asiakkailleen uusia ainutlaatuisia elämyksiä ja innovatiivisen 

konseptin, sanoo Viera Juzova, IKEA:n Itävallan toimitusjohtaja.  

 

Modernin arkkitehtuurin ja innovatiivisen sisustuksen avulla huonekalukonserni tarjoaa 

ainutlaatuisen ostoskokemuksen. Asiakkaat voivat tilata ostamilleen tuotteille 

kotiinkuljetuksen, joka tapahtuu 24 tunnin sisällä. Rakennukseen suunnitellaan myös 

vehreitä julkisivuja ja kattopuutarhaa, jossa vieraat voivat rentoutua. 

 

– Tässä yhdistyy kaksi innovatiivista toimijaa. Accor tunnetaan vapauden tarjoamisesta 

vieraille, ja se on jo pitkään haastanut perinteisen ajatuksen hotellista, erityisesti JO&JOE-

tuotemerkin kautta. IKEA puolestaan on muovannut tapaa, jolla ihmiset ympäri maailman 

asuvat kodeissaan. On mielenkiintoista seurata lanseerausta Wienissä, joka on tärkeä 

matkakohde pohjoismaisille matkailijoille, sanoo Jan Birkelund, Accorin Pohjoismaiden 

Development & Operations -johtaja. 

 

Lisätiedot 

Jan Birkelund  Ingemar Åkesson 

Accorin Pohjoismaiden Development & Operations -osasto Accorin Skandinavian PR-konsultti 

Puhelin: +46-73-433 80 65  Puhelin: +46-70-898 33 69 

Sähköposti: jan.birkelund@accor.com    Sähköposti: ingemar@comma.se 
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Tietoja JO&JOE:sta 

Lifestyle-tuotemerkki JO&JOE lanseerattiin syyskuussa 2016. Se on AccorHotelsin 

tuotemerkkivalikoiman uusin hotelliketju edullisempien hotellien segmentillä. Yhdistämällä 

hotellin ja retkeilymajan parhaat puolet JO&JOE on luonut aivan uuden konseptin. Se 

puhuttelee nuorempia kohderyhmiä, joilla on kokemuksia ja spontaaniutta sekä positiivinen 

asenne jakamistalouteen. JO&JOE:n ”Open House” on uusi tapa suhtautua vieraiden 

vapauteen. Se tarjoaa ainutlaatuisen ja nykyaikaisen elämyksen aina muotoilusta ja 

palvelusta ruokiin ja juomiin. Ensimmäinen JO&JOE avattiin Hossegoriin vuonna 2017 ja 

toinen Pariisiin vuonna 2019. Tuotemerkillä on parhaillaan seitsemän uutta projektia 

käynnissä. 

 

Tietoa Accorista 

Accor kuuluu maailman johtaviin matkailu- ja elämäntapayrityksiin ja on digitaalinen 

innovaattori, joka tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä lähes 4 800 hotellissa, lomakohteessa ja 

asunnossa yli 100 maassa. Voittamattomalla kansainvälisesti tunnettujen 

hotellituotemerkkienvalikoimalla – johon kuuluu luksushotelleja, suosittuja keskiluokan ja 

boutique-hotelleja sekä turistiluokan hotelleja – Accor on yli 50 vuoden ajan tarjonnut 

ainutlaatuista palvelua ja asiantuntemusta. Suuren majoitustarjonnan lisäksi Accor tarjoaa 

myös uusia tapoja elää, työskennellä ja osallistua kulinaristisiin elämyksiin, yöelämään ja 

hyvinvointiin. Kaikki on koottu yhteen maailman kannattavimmista hotellien kanta-

asiakasohjelmista. Accor pyrkii myös edistämään kestävää kehitystä, ja sillä on aktiivinen rooli 

planeettamme ja paikallisyhteisöjemme huomioimisessa. Planet 21 – Acting Here pyrkii 

positiiviseen vieraanvaraisuuteen, kun taas konsernin pääomarahasto Accor Solidarity 

keskittyy vähäosaisiin ryhmiin tarjoamalla ammattikoulutusta ja työmahdollisuuksia 

hotellikonsernissa. Accor SA on noteerattu Euronext Parisissa (ISIN-koodi: FR0000120404) ja 

sillä käydään kauppaa Yhdysvalloissa OTC-markkinoilla (koodi: ACRFY). Katso lisätietoja 

osoitteesta accor.com tai seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.accorhotels.group/en/hotel-development/brands/our-brands-portfolio
https://www.accorhotels.group/
https://twitter.com/Accor
https://www.facebook.com/Accor/

