Tallinn, 13. juuni 2019. a

Eesti parim ärihotell 2019 on
Radisson Blu Sky Hotel
Radisson Blu Sky Hotel valiti rahvusvahelisel turismi- ja hotellinduse auhindade konkursil World Travel
Awards Eesti parimaks ärihotelliks 2019. aastal.
World Travel Awards™ auhind anti esimest korda välja 1993. aastal. Sellega tunnustatakse ning hinnatakse
erakordseid saavutusi turismi- ja hotellinduse valdkonnas. Tänapäeval tuntakse World Travel Awards™ auhinda
üleilmselt kui kõrgeima kvaliteedi tunnustust ning selle auhinna võitjad on turismivaldkonnas teistele suureks
eeskujuks ja inspiratsiooniks.
Radisson Blu Sky Hotel oli nomineeritud kolmes kategoorias:
• Eesti parim ärihotell 2019,
• Eesti parim hotell 2019,
• Eesti parim hotellisviit 2019.
Peadirektor Kaido Ojaperv kommenteeris Eesti parima ärihotelli tiitli võitu järgnevalt: „See tunnustus sunnib
kõigepealt kummardama meie kolleegide ees, kes ei ole tahtnud olla lihtsalt head vaid saada oma töös
suurepäraseks.“ Ta lisas, et sellise tunnustuse pälvimine on keeruline, kuid veelgi suurem väljakutse on tiitlit
hoida. „Muidugi teeb äsjane tunnustus uhkeks ja tahame tänu ja rõõmu jagada oma heade külaliste ja
partneritega – teieta ei oleks meie edu võimalik“, kommenteeris peadirektor juba teist aastat järjest ja
kokkuvõttes neljandat korda võidetud auhinda. Radisson Blu Sky Hotel pakub 14. juunil kõikidele
hotellikülalistele ja kogu personalile torti, et üheskoos võitu tähistada.

Kokku on Radisson Blu Sky Hotelil olnud World Travel Awards’il 22 nominatsiooni ja eelnevatel aastatel on
hotelli pärjatud järgmiste auhindadega:
• Eesti parim ärihotell 2018,
• Eesti parim ärihotell 2016,
• Eesti parim hotelli sviit 2016,
• Eesti parim hotell 2009,
• Eesti parim hotell 2008,
• Eesti parim ärihotell 2007,
• Eesti parim hotell 2005.
Kaido Ojaperv lisas: „Sellistel rõõmuhetkedel tuleb, seda enam, märgata neid, kellel nii hästi ei lähe.“ Radisson
Blu Sky Hoteli kollektiiv kutsub üles teisi Eesti majutusasutusi ja meie hotellide häid partnereid toetama väikest
Annabeli, kelle elu sõltub meie kõigi heldusest ja südamesoojusest. Aitame pisikesel tüdrukul raske haiguse
selja taha jätta!

***
Lisainfo World Travel Awards’i kohta:
https://www.worldtravelawards.com/

Meedia kontakt:
Vitali Makejev
Radisson Blu Sky Hoteli hotellijuht
Tel: 6823011
E-mail: vitali.makejev@radissonblu.com

Radisson Blu Sky Hotelist:
Radisson Blu Sky Hotel on modernne äriklassi hotell Tallinna südames – äri-, kaubandus- ja
meelelahutusasutuste vahetus läheduses, mida iseloomustab Yes I Can!SM teenindusfilosoofia. Hotell on loodud
erinema, muutes iga külastuskogemuse meeldejäävaks. Täielikult renoveeritud Radisson Blu Sky Hotelis on 280
kaasaegselt ja mugavalt sisustatud tuba ning suur ja multifunktsionaalne konverentsikeskus. Lisaks restoranile
Seasons, on hotellis Sky Lobby Bar ning kõrgeimal korrusel katuserestoran Lounge24, millest avanevad imelised
vaated vanalinnale ja merele.
Koduleht: www.radissonblu.com/skyhotel-tallinn
Instagram: https://www.instagram.com/radissonbluskyhotel
Facebook: https://www.facebook.com/radissonbluskyhoteltallinn

