Bryssel, 15 november 2011

Rezidor har tecknat avtal för Park Inn by Radisson Milan Malpensa,
Italien
Rezidor Hotel Group, ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen, har tecknat avtal
för det allra första Park Inn by Radisson-hotellet i Italien. I november i år kommer Grand Hotel
Milan Malpensa att omvandlas till Park Inn by Radisson Milan Malpensa. Den 138 rum stora
anläggningen ligger 10 minuter från Milano Malpensa Airport (en bekväm skyttelbuss finns)
och de närliggande affärsområdena och Milanos utställningscenter är enkla att ta sig till.
"Vi är mycket glada över att vårt dynamiska mellanklassmärke Park Inn by Radisson får
komma till Italien. Vi stärker också ytterligare vår position som en av Europas ledande
operatörer av flygplatshotell – nu med över 8 400 rum i drift och under utveckling samt en
portfölj som inkluderar stora knutpunkter som London Heathrow, Amsterdam Schiphol och
Frankfurt”, säger Kurt Ritter, Rezidors koncernchef och vd.
"Det är verkligen en ära att få ta del av ett sådant här fantastiskt projekt. Det första italienska
Park Inn by Radisson-hotellet kommer att erbjuda högsta standard. Gäster kommer att vilja bo
på vårt hotell av två anledningar: det viktiga och välkända varumärket samt närheten till den
internationella flygplatsen Milano Malpensa", säger Luigi Simari, hotellets ägare.
Milano Malpensa är den näst största flygplatsen i Italien, efter Rom, och bland de 25 största
flygplatserna i Europa. Förutom affärsresenärer och privatresenärer som besöker Milano är
flygplatsen även porten till semesteranläggningar i de italienska Alperna.
Park Inn by Radisson Milan Malpensa har genomgått en helrenovering och öppnade igen i maj
2011. Förutom 138 rum har hotellet en restaurang och bar, två mötesrum, ett gym och ett
affärscentrum.
Park Inn by Radisson fokuserar på pålitlighet, personlig service och valuta för pengarna. Det
innovativa mellanklassvarumärket lanserades i början av 2003 och omfattar idag 150 hotell i
drift och under utveckling i Europa, Mellanöstern och Afrika. Rezidor inriktar sig på en framtida
varumärkesutveckling på större reseknutpunkter, som framträdande tågstationer och
flygplatser där höga prestationsnivåer kan uppnås.
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Om Rezidor Hotel Group
Rezidor Hotel Group är ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen. Koncernen har en portfölj med fler
än 415 hotell i drift och under utveckling, med 90 000 rum i över 60 länder.
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern
och Afrika samt Club Carlsons förmånsprogram för återkommande hotellgäster. Rezidor utvecklar och driver även
det nya livsstilsvarumärket Hotel Missoni under ett världsomspännande licensavtal med det legendariska italienska
modehuset Missoni.
I november 2006 börsnoterades Rezidor på Stockholmsbörsen. Carlson, ett privatägt, globalt hotell- och reseföretag
med huvudkontor i Minneapolis (USA), är största aktieägare.
Rezidor Hotel Groups bolagsledning finns i Bryssel, Belgien.
För mer information om Rezidor, besök www.rezidor.com

