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Holiday Inn -hotelliketju toimii
Suomessa nyt viidellä paikka-
kunnalla, kun Tampere, Turku ja
Oulu saivat omat hotellinsa. En-
nestään ketjulla on hotellit Hel-
singissä ja Vantaalla.

● Tampereen, Turun ja Oulun Holiday Inn
–hotellit avattiin yhtä aikaa, 9. tammikuuta.
Holiday Inn Helsinki City Centre sijaitsee rau-
tatieasemalla ja City West Ruoholahdessa.
Vantaan Garden Court sijaitsee lentoaseman
tuntumassa. 

Tampereen, Turun ja Oulun Holiday Inn
–hotellit ovat kaikki entisiä Ramada-hotelleja.

Uudistuksen myötä kaikki kolme hotellia
saivat uuden ilmeen ja niiden huoneet muutet-
tiin vastaamaan Holiday Inn -hotellien tunnus-
omaisuuksia ja standardeja.

- Kaikissa huoneissa on parannettu hyvän
yöpymisen kannalta tärkeitä asioita. Niihin on
asennettu uudet Holiday Inn -vuoteet, tuotu
viiden tyynyn Pillow Menu -valikoima, sekä
uusittu huoneen täydellisesti pimentävät ver-
hot, kertoo Brand Manager Timo Vehmas.

Huonelasku 
aamiaispöytään

Myös aamiaisen yhteyteen on tuotu jo aiem-
min pääkaupunkiseudun Holiday Inn –hotel-
leissa menestyksiksi osoittautuneita lisäpalve-
luja.

- Niistä tärkein on, että asiakas voi hoitaa
huonelaskunsa aamiaisen yhteydessä. Kun ei

tarvitse jonottaa vastaanottotiskillä, säästää
aamutapaamisiin kiirehtivä asiakas helposti
10-15 minuuttia, Vehmas sanoo.

Myös kanta-asiakasohjelmien osalta asiak-
kaalle on nyt tarjolla laajempi mahdollisuus
hyödyntää InterContinetal Hotels Groupin
kanta-asiakasjärjestelmää. Kolmen uuden ho-
tellin myötä ohjelmaa voi näin käyttää viidel-
lä paikkakunnalla Suomessa. Liittyminen
Priority Club Rewards -ohjelmaan on helppoa
ja maksutonta – sen voi hoitaa suoraan hotel-
lissa tai internetissä. Ohjelmaan liittyessä
asiakas valitsee, haluaako kerätä PCR-pisteitä
vai lentomaileja yli 30 lentoyhtiön valikoi-
masta. Mukana PCR palkkio-ohjelmassa on
mm. Finnair, British Airways ja Lufthansa.

Kaikista kuudesta hotellista löytyy vaativan
liikematkustajan tarpeisiin myös Executive-
huoneluokka. Executice-huoneessa on Stan-

dard-huonetta runsaampi varustelu, suurempi
vuode, maksuton laajakaistayhteys sekä mak-
suttomia virvokkeita minibaarista.

Holiday Inn –hotellit Tampereelle, 
Turkuun ja Ouluun

Suomessa molemmat hotellibrändit vahvistuvat

Hiltonit ja Scandicit jenkkiomistukseen

Holiday Inn Oulu sijaitsee kaupungin kes-
kustassa, Kirkkokadulla Ainolan puiston ja
Tuomiokirkon vieressä. Huoneita Holiday
Inn Oulussa on 154, kokoustiloja löytyy 13. 

Holiday Inn Tampere sijaitsee kongresseis-
taan tunnetun Tampere-talon vieressä, Yli-
opistonkadulla. Huoneita Holiday Inn Tam-
pereessa on 135, kokoustiloja on 5.

Holiday Inn Turku löytyy Eerikinkadulta,
vain parin korttelin päässä torista ja joki-
rannasta.

Amerikkalainen Hilton Hotels
Corporation ostaa brittiläisen
Hilton Internationalin 4,8 mil-
joonalla eurolla. Suomessa Hil-
tonit ja Scandicit jatkavat kuiten-
kin entiseen malliin.

● Hilton ja Scandic Hotels Oy:n toimitusjoh-
taja Aarne Hallama toteaa, että omistajanvaih-
dos ei näy kummankaan hotelli-brändin toi-
minnassa.

– Molemmat ovat vahvoja hotellibrändejä
Suomessa, Scandic keskiluokassa ja Hilton
yläluokassa. Kumpaakin pyritään vahvista-
maan entisestään. Tulevaisuudessa me täältä
Suomesta vain raportoimme Lontoon sijasta
Yhdysvaltoihin. Eli entinen strateginen kump-
panuus muuttui kaupan myötä omistajuudeksi,
Hallama sanoo.

Scandic viedään Englantiin,
Italiaan ja Itä-Eurooppaan

Strategista kumppanuutta on ollut muun muas-
sa se, että Suomen Hiltoneilla on ollut koko
ajan amerikkalaisten Hiltoneiden kanssa yh-
teinen kanta-asiakasjärjestelmä ja yhteiset va-
rauskeskukset ympäri maailmaa.

Suomessa toimii tällä hetkellä kaksi Hilton-
hotellia ja 20 Scandic-hotellia. Rakenteilla on
uusi Hilton-hotelli Helsinki Vantaan lentoken-
tälle ja uusi Scandic-hotelli Ouluun.

– Scandic-brändiä meidän on tarkoitus läh-
teä viemään Pohjolan ulkopuolellekin, esi-
merkiksi Englantiin, Italiaan ja Itä-Euroop-
paan., Hallama sanoo.

Pohjoismaissa toimii tällä hetkellä kaikki-
aan noin 130 Hilton- ja Scandic-hotellia. Nä-
mä hotellit muodostavat noin yhdeksän pro-
senttia uuden hotelliyhtiön vuoden 2005 ar- vioidusta liikevoitosta.      Teksti Timo Kiiski

Hilton- ja Scandic –hotellien toimitusjohtaja
Aarne Hallama vakuuttaa, että molemmat
hotellibrändit vahvistuvat entisestään.


