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MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL E O GRUPO CHINÊS GREENLAND
GROUP UNEM FORÇAS PARA EXPANSÃO NA CHINA E EUROPA
A companhia hoteleira espanhola MeliÆ Hotels International e a Greenland
Group, um dos maiores grupos de Real Estate na China, rmaram um acordo
estratØgico para unir for as e buscar o crescimento internacional de ambas,
dentro e fora da China. Para a Greenland Group, um impacto imediato do acordo serÆ o lan amento de sua marca urbana na Europa, atravØs da adapta ªo e
rebranding de um hotel operado pela MeliÆ na cidade de Frankfurt (Alemanha),

Gran Meliá Shanghai

que foi escolhido pelos signatÆrios por seu dinamismo no segmento de turismo
de neg cios. A curto e mØdio prazos, a Greenland Group continuarÆ a expandir sua marca urbana na Europa e na China, e contarÆ
com a MeliÆ Hotels International no desenvolvimento de hotØis nos pr ximos anos. Em 2010, a MeliÆ Hotels International inaugurou seu primeiro hotel em Shanghai (Gran MeliÆ Shanghai) e estÆ nalizando as constru ıes dos espetaculares Gran MeliÆ Xian

ANUNCIO

e MeliÆ Chongqing. A curto prazo, este acordo permitirÆ companhia abrir dois novos hotØis MeliÆ em Jinan, programados para
2013, e em Tianjin, duas cidades de rÆpido crescimento localizadas no corredor entre Shanghai e Beijing. A mØdio prazo, a alian a
pressupıe a avalia ªo de numerosos projetos de desenvolvimento de hotØis da rede para as marcas de maior sucesso, como a
Innside e a MeliÆ nos neg cios de hotØis urbanos, e atØ mesmo a marca Paradisus no emergente mercado de resorts na China.
A parceria entre Greenland Group e a MeliÆ Hotels International ainda inclui a coopera ªo nas Æreas de treinamento, sistemas
globais de distribui ªo e aquisi ªo de hotØis, complementando-se no desenvolvimento de melhores prÆticas de sistemas de gerenciamento, bem como responder mœtua necessidade de aumentar a base de consumidores internacionalmente e aperfei oar
a conscientiza ªo das marcas hoteleiras, operadas por ambos os grupos, nos complexos mercados chinŒs e europeu. A experiŒncia
da Greenland na culinÆria e cultura chinesa irÆ destacar a MeliÆ no servi o oferecido aos h spedes chineses, atualmente o maior
mercado emissor em dire ªo Europa, bem como, oferecer uma autŒntica experiŒncia gastron mica para o mercado local.

SETOR HOTELEIRO AQUECE MERCADO DE CARPETES VISANDO GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Quase cinco mil hotØis, pousadas e albergues devem ser inaugurados atØ 2014 no Brasil, a maior parte deles nas cidades sede da
Copa do Mundo. O governo federal espera que o pa s receba 600
No hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte-MG, uma das cidades que
irÆ sediar os jogos da Copa do Mundo, o carpete Tabacow, com o
o ANTRONfi da INVISTA, foi instalado nas salas de eventos e Æreas sociais. Buscamos um revestimento que trouxesse aos nossos
h spedes as sensa ıes de conforto, requinte e harmonia , a rma
Aquiles Leite Jœnior, responsÆvel pelo Departamento de Compras

Hotel Ouro Minas
Belo Horizonte

do Hotel. Na hora de escolher pelo carpete, Jœnior explica que buscaram pela diversidade de cores e op ıes de design que a
marca Tabacow ofereceu, mas tambØm focaram na durabilidade para decidir. Com estampas exclusivas desenvolvidas para
cada hotel, a Tabacow traz exemplos de como a so stica ªo tambØm pode ser sin nimo de praticidade. Um ambiente acolhedor, moderno, silencioso e requintado em um hotel requer uma decora ªo com elementos que tragam uma atmosfera de
conforto aos h spedes. Com essa nalidade, o carpete Ø uma escolha que propicia isolamento acœstico e um visual luxuoso. A
INVISTA, um dos maiores produtores integrados de pol meros e bras do mundo, principalmente para aplica ıes de nylon e
spandex, Ø produtora do o ANTRONfi, que Ø utilizado na fabrica ªo de carpetes e tapetes pelos principais produtores do Brasil e do mundo por sua alta tecnologia. Do seu portfolio de produtos, a INVISTA destaca o o ANTRON Lumenafi, conveniente
para Æreas sujeitas ao derramamento de l quidos e de trÆfego intenso. Isto, porque trata-se de um pol mero de alta densidade e
lamentos com sec ªo quadrada, caracter sticas que, somadas ao fato de que o o Ø tinto em massa, mantŒm a cor inalterada,
mesmo se o carpete ou tapete car exposto luz do sol ou a produtos de limpeza.
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mil turistas estrangeiros durante o evento.

