
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemelding 
18. desember 2019 
 

Eksperimentelle hotelldesign  
– Accor presenterer de siste trendene 
_________________________________________________________________________ 

 

Fargerik kunst, jakten på det lokale og et løft til lobbyen. Hotellbransjens hotteste 

designtrender gjenspeiles av endringene i gjestenes vaner og forventninger.  

Accor har valgt ut 5 designtrender som preger bransjen akkurat nå. 

 

– Hotellets design forteller historien om eiendommen og destinasjonen. Arkitekturen og 

estetikken berører gjestene, fra de sjekker inn til lenge etter at de har sjekket ut, sier 

Glenn Huskie, SVP Design & Technical Services, Luxury at Accor. 

 

1) Lobbyrevolusjonen 

Innsjekkingen er den første kontakten mellom hotellet og gjestene. I lobbyen har man tid 

til å reflektere over estetiske detaljer som kunstverk, designermøbler og dynamiske 

loungeområder – det er her hotellet har muligheten for å skape et positivt førsteinntrykk. 

Mens lobbyen tidligere kun var et sted for inn- og utsjekking, har den i dag utviklet seg til å 

bli et livlig midtpunkt der design, opplevelser, mat og drikke møtes for å skape inspirasjon. 

 

På Pullman Paris Centre-Bercy blir gjestene møtt av et pulserende lobbymiljø der den lokale 

underholdnings- og kunstscenen blandes med hverdagen. Merkevarens nye 

konseptopplevelse "The Junction at Pullman" har forvandlet lobbyen til et sted hvor 

gjestene kan oppleve, sosialisere og jobbe på ett og samme sted. 

 

2) Naturen flytter inn 

Å finne den perfekte balansen mellom naturlig frihet og overdådig komfort er noe mange 

hoteller streber etter. For å skape den rette harmonien har mange hoteller begynt å 

eksperimentere med konseptet innendørs–utendørs. Å viske ut grensene mellom inne og 

ute er en designtrend som vokser blant hotellene, ikke minst innen luksussegmentet. 

 

Restaurant Botanist på Fairmont Pacific Rim i Canada gjenspeiler den frodige naturen i 

området. I loungebaren blir gjestene møtt av et levende grøntområde som forener rommet 

med vegetasjonen utenfor. Restauranten har 50 forskjellige plantearter, inkludert sjeldne 

fruktbusker og matplanter som grønn te, kardemomme og ingefær. 

 

3) Jakten på det lokale 

Dagens reisende stiller høye krav til autentisitet. En undersøkelse gjort av Fairmont viser at 

to av tre luksusreisende synes det er viktig at hotellet støtter lokale håndverkere og 

kulturer. Mens mange reisende velger hoteller som tydelig samhandler med den lokale 

kulturen, gjør hotellene sitt beste for å formidle destinasjonens iboende sjel.  

 

Legacy Yen Tu, MGallery gir uttrykk for Vietnams rike historie og gamle tradisjoner. 

Hotellets interiør er håndlaget av tradisjonelle materialer, og hvert rom har sin egen 

signatur med tradisjonelt preg. Hvert rom har også en uteplass hvor gjestene kan glede seg 

over glimtet av det hellige fjellet Yen Tu. 

 

– Den nye luksusen er det som føles ekte. Mange ønsker å oppleve lokale kulturer, men 

samtidig føle at de bidrar til å beskytte disse stedene. Denne tilnærmingen ser vi spesielt 

blant mange av våre nordiske reisende som blir mer og mer interessert i natur- og 

økoturisme, sier Jan Birkelund, Development & Operations for Accor i Norden. 

 



 

 

 

 

4) Fargerike design 

Nøytrale fargetoner har lenge vært den ledende trenden i hotellbransjen. Men nå må det 

dempede og rolige gi plass til det fargerike og energiske. Stadig flere hotelldesignere og 

arkitekter velger nå i stedet å lage nye hotellkonsepter med sterkere farger. 

 

SO/ Bangkok har hentet sin designinspirasjon fra de fem elementene – vann, jord, tre, 

metall og ild. I hotellets viktigste områder, som barene og restaurantene, er det valgt 

ildrødt for å skape en dynamisk atmosfære med et varmt, energisk og livlig uttrykk. 

 

5) Det finnes alltid rom for velvære  

Helseområdet vokser seg sterkere for hvert år, enten det er snakk om ferie eller 

forretningsreise. Å kombinere hotelloppholdet med det beste innen fysisk og mentalt 

velvære – treningsstudio, kroppsbehandlinger, spa-opplevelser og mental avkobling – er 

noe mange reisende ser etter når de bestiller hotell. 

 

Mövenpick BDMS Wellness Resort i Bangkok tilbyr perfekt harmoni av komfort og 

restitusjon i hjertet av Asias mest populære bydestinasjon. Blant fasilitetene finnes en 

rekke sunne restauranter med alt fra organiske smoothier til glutenfrie bakverk. Det er 

også direkte tilgang til BDMS Wellness Clinic hvor gjestene kan velge mellom et bredt 

spekter av medisinske kurer og individuelt tilpassede helseprogrammer. 

 

 

For mer informasjon 

Jan Birkelund  Ingemar Åkesson 

Development & Operations hos Accor i Norden PR-konsulent hos Accor i Skandinavia 

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

E-post: jan.birkelund@accor.com    E-post: ingemar@comma.se 

 

 

Om Accor 

Accor er verdensleder innen reise og livsstil samt en digital innovatør som tilbyr unike opplevelser 

ved nærmere 4 800 hoteller, resorter og bosteder i over 100 land. Med en enestående portefølje 

av internasjonalt kjente hotellvaremerker – som omfatter alt fra luksushoteller, populære 

mellomklasse- og boutiquehoteller samt økonomiklassehoteller – har Accor i mer enn 50 år tilbudt 

en uovertruffen service og ekspertise. I tillegg til et bredt tilbud av overnatting, tilbyr Accor også 

nye måter å leve og arbeide på pluss å delta i kulinariske opplevelser, natteliv og velvære. Alt er 

samlet i et av verdens mest fordelaktige hotellojalitetsprogrammer. Accor arbeider også for å 

fremme bærekraftig utvikling og spiller en aktiv rolle for å gi tilbake til planeten og de 

lokalsamfunnene som vi lever i. Planet 21 – Acting Here etterstreber positiv gjestfrihet, mens 

konsernets kapitalfond Accor Solidarity fokuserer på ressurssvake grupper gjennom 

yrkesopplæring og muligheter til ansettelse innen hotellgruppens nettverk. Accor SA er notert på 

Euronext Paris (ISIN-kode: FR0000120404) og handles i USA på OTC-markedet (kode: ACRFY). 

For mer informasjon, besøk accor.com, eller følg oss på Twitter og Facebook.  
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