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Hotel Imperial
získal

prestižní ocenění
Společnost MaMaison Hotels &

Apartments oznámila, že 4hvězdičkový
hotel Imperial, který je součástí jejího
širokého hotelového portfolia, získal
Cenu Sdružení českých spotřebitelů
Spokojený zákazník Moravskoslezské-
ho kraje za rok 2006. Imperial tak byl
vyhodnocen jako hotel, který svým zá-
kazníkům trvale poskytuje nadstan-
dardní služby. MaMaison Hotels &
Apartments, hotelová divize předního
developera a investora ve střední
Evropě ORCO Property Group, provo-
zuje jeden z nejznámějších ostravských
hotelů již šestým rokem.

Imperial je jedním z předních hotelů
Ostravy a oblasti severovýchodní
Moravy. Je situován v centru města, je-
ho obsazenost dosahuje průměrně 61
%. Mezi jeho návštěvníky zaujímají Češi
25 %, zbytek tvoří hosté z celého světa.
Čtyřhvězdičkový hotel Imperial dnes
nabízí 155 pokojů, Imperial poskytuje
svým hostům hlídané parkoviště, jak
venkovní stání, tak podzemní garáže.
Hotel disponuje čtyřmi restauracemi,
plaveckým bazénem se slanou vodou a

kongresovým centrem. Mezi jeho stan-
dardní služby patří i denní tisk v pade-
sáti světových  jazycích.

ORCO Property Group od roku 2001
investovala do rozšíření a zvýšení kvali-
ty služeb hotelu  částku přesahující
2 miliony eur. V prvním čtvrtletí roku
2007 je plánována další rekonstrukce,
která zvýší kapacitu hotelu ze stávají-
cích 155 na 163 pokojů. Ve třetí čtvrtině
roku 2007 bude potom celé jedno patro
rekonstruováno a standardní plně vyba-
vené pokoje se tak přemění na vysoce
luxusní. Plánovaná rekonstrukce bude
dokončena na jaře roku 2008.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS)
je občanským sdružením, které působí v
oblasti ochrany spotřebitele. Sdružení
bylo založeno již v roce 1990 a je nej-
starší spotřebitelskou organizací v
České republice. Mezi významné aktivi-
ty SČS patří udílení Ceny Spokojený zá-
kazník Moravskoslezského kraje, které
se letos uskutečnilo již popáté. Cena je
udělována na dva roky. 

Hotel Imperial není jedinou nemovi-
tostí společnosti MaMaison Hotels &
Apartments, která se může chlubit pres-
tižní cenou. Residence Izabella, nachá-
zející se v samém centru Budapešti, by-
la oceněna za citlivý přístup k životní-
mu prostředí Maďarskou hotelovou aso-
ciací, která ji tímto opravňuje k užívání
značky Zelený hotel 2007-2008. 
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Xella mění obchodní
název i management
Největší výrobce pórobetonového sta-

vebního systému YTONG působí v České
republice již přes třicet let. Společnost,
která od roku 2003 vystupuje pod ob-
chodním názvem Xella, přichází na trh
s další, ve světe již zavedenou a silnou
značkou SILKA. 

Doposud byla Xella spojována přede-
vším s pórobetonovými výrobky prodáva-
nými pod značkou YTONG. Výrobky SIL-
KA rozšíří stávající portfolio výrobce o vá-
penopískové tvárnice. Toto rozšíření sorti-
mentu doplňuje změnu obchodního ná-
zvu společnosti Xella. Od ledna letošního
roku se obchodní název společnosti mění
z Xella Porobeton CZ s.r.o. na Xella CZ,
s.r.o. Změna jména byla provedena v sou-
ladu s obdobným procesem v ostatních ze-
mích, kde koncern Xella působí.

Koncem minulého roku došlo v mezi-
národním koncernu Xella ke strategickým
změnám. Českou i slovenskou společnost
Xella nyní řídí jednotný management.
Česko a Slovensko k sobě mají tradičně
velmi blízko, jde tedy o spojení, které po-
sílí přínosnou spolupráci. Generálním
a zároveň obchodním ředitelem české

i slovenské společnosti Xella je nyní
Ing. Martin Polák, výrobně technickým
ředitelem Dr. Werner Volkmar  a ředitel-
kou pro finance a controlling je  Ing.
Mária Janeková. Ředitelé jsou zároveň sta-
tutárními orgány obou společností.
Koncern Xella International GmbH je jed-
ním z vedoucích podniků na evropském
trhu se stavebninami a surovinami. Se
zhruba 7200 pracovníky na celém světě
dosahuje  ročního obratu přesahujícího
1,3 miliardy eur. V České republice prodá-
vá Xella CZ své výrobky pod známými
značkami YTONG pro pórobeton
a SILKA pro vápenopískové tvárnice. 
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