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Luksushoteller satser stort på wellness 
___________________________________________________________________________ 

 

Grønne smoothies, akrobatisk pilates og åndelig mindfulness. I takt med at hoteloplevelsen 

udvikles, spiller wellness en stadig større rolle i tilbudet til de rejsende. Accor har længe 

været på forkant inden for netop velvære og fører ofte an, når det handler om at integrere 

sundhed og velvære i gæsteoplevelsen. I et nyt whitepaper har hotelvirksomheden 

undersøgt, hvilken rolle wellness spiller inden for hotelbranchen, og hvordan disse tilbud 

kan løfte rejseindustrien til nye højder. 

 

Undersøgelsen It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business viser, at 77 % af 

forbrugerne foretager aktive valg i deres daglige liv for at holde sig sunde. Sund kost og aktiviteter 

for at håndtere stress nævnes som eksempler. Omkring 56 % af alle luksusrejsende svarer desuden, 

at de tilstræber at blive endnu sundere i løbet af det kommende år. Undersøgelsen viser også, hvordan 

skiftende økonomiske og sociale faktorer påvirker udviklingen rundt om i verden. 

 

– Vores mål er at give vores gæster en følelse af velbefindende under deres ophold, så de forlader 

stedet mere udhvilede, sundere og gladere, end de var, da de kom. En glad gæst føler sig mere 

inspireret til at komme tilbage til hotellet. Ved at investere i et bredt udbud af wellnessoplevelser, der 

sikrer, at vores gæster har det godt under hele kundeoplevelsen, skaber vi forudsætningerne for en 

stærk tilvækst. Nye bookninger, anbefalinger og en positiv tilstedeværelse på sociale medier bidrager 

til en stabil og langsigtet drift, siger Emlyn Brown, Global VP for Wellness inden for Accors luksus- og 

premiumsegment. 

 

Flere af Accors førende hotelbrands har en lang tradition for tilbud inden for sundhed og velvære. Her 

arbejder man nu aktivt for at tage nye skidt i tråd med udviklingen: 

 

Raffles Hotels & Resorts får hjælp af forskellige eksperter inden for feng shui og biofili for at skabe ro 

og balance på deres hoteller. Brandet har også satset på forskellige søvnkure, hvor gæsterne får 

hjælp af aromaterapi og ansigtsmasker til at få en god nats søvn. Dertil kommer specifikt udformede 

restaurantmenuer, der bidrager til god mavesundhed og modvirker jetlag hos de rejsende.  

 

På Fairmont Hotels & Resorts byder man sine gæster velkommen med flere hundrede forskellige 

velværeoplevelser – alt fra oplevelser med fuld fart på til øjeblikke med ro og stilhed. Beliggenheden 

med grønne områder gør, at gæsterne altid kan mærke naturens ro, og et bredt udbud af forskellige 

træningspas hjælper dem med at holde sig i gang. Hotellerne satser også på restaurantmenuer af høj 

kvalitet med økologiske og lokale råvarer. 

 

At finde den perfekte balance imellem en aktiv hverdag og effektiv rekreation kan være en stor 

udfordring for mange. SO/ Hotels & Resorts har derfor satset på Glow Bar, et koncept med det seneste 

inden for hud- og skønhedsbehandlinger, samt Deep Beats Yoga, der anvender lyd for at maksimere 

den fysiske og mentale oplevelse af masseyoga. 

 

Læs hele undersøgelsen her: https://press.accor.com/accor-wellbeing-whitepaper/?lang=en  
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Om undersøgelsen 

Undersøgelsen It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business blev gennemført i juli 

2018 af det globale analyseinstitut Foresight Factory. Undersøgelsen er baseret på 26.810 besvarelser 

fra folk i alderen 16-64 år (online). Det globale gennemsnit er baseret på de gennemsnitlige svar fra 

følgende lande: Australien, Brasilien, Canada, Kina, Danmark, Finland, Frankrig, Storbritannien, 

Tyskland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Rusland, Singapore, Sydkorea, 

Spanien, Sverige, Thailand, de Forenede Arabiske Emirater og USA. 

 

 

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 hotelgruppens netværk. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

