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HÁTTÉRANYAG
"NÉGY CSILLAGOS BUSINESS HOTEL MEGVALÓSÍTÁSA MEGLÉVŐ IRODAHÁZ
ÁTALAKÍTÁSÁVAL KECSKEMÉTEN"
"MULTIFUNKCIONÁLIS KONFERENCIAKÖZPONT ÉPÍTÉSE KECSKEMÉTEN "
Elérte legmagasabb pontját a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont Bokrétaünnep
2012. szeptember 5.
Közös bokrétaünnepen, partnereivel és dolgozóival együtt ünnepelte a Four Points by Sheraton
Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont legmagasabb pontjának elérését az idén 30 éves KÉSZ
Csoport. A Starwood szállodalánc tagjaként működő négy csillagos business hotelt és a hozzá
kapcsolódó konferenciaközpontot a KÉSZ kecskeméti irodaházából 723 millió forint uniós támogatás
segítségével, összesen 2,5 milliárd forintból alakítják ki. Az épületkomplexumot várhatóan 2013-ban
adják át, amellyel 43 új munkahely jön létre.

KÉSZ CSOPORT
A KÉSZ 30 évvel ezelőtt gyakorlatilag családi vállalkozásként kezdte meg működését, mára pedig egy
igazi holdinggá vált, amely a környező országokat is beleértve 1300 főnél több munkavállalót
foglalkoztat, árbevétele pedig elérte a 70 milliárd forintot. A KÉSZ Csoport tagvállalatai révén jelen van
Magyarországon az építőipari kivitelezés, az építőelem-gyártás, az ingatlanfejlesztés, a létesítményüzemeltetés, a flottamenedzsment és a környezetipar területén.
A KÉSZ Holding Zrt. a KÉSZ Csoport vezető társasága, amely összefogja tagvállalatok erőforrásait, és
ezeket felhasználva komplex szolgáltatásokat – építőipari kivitelezés tervezéssel, ingatlanfejlesztés,
üzemeltetés - tud nyújtani a beruházóknak. A Holding nagy előnye és értéke sok versenytárssal
szemben, hogy saját ingatlanokon, saját gépekkel, berendezésekkel, saját fejlesztések révén tudja
megvalósítani a legkülönbözőbb létesítményeket, és rendelkezik a fejlesztésükhöz, üzemeltetésükhöz
szükséges tapasztalatokkal, eszközökkel is.
A Holding Magyarországon túl a környező európai országokban is kifejti aktivitását. A KÉSZ Csoport
építette fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Sky Court épületét, valamint többek között a
Daimler kecskeméti gyárának jelentős épületeit.
A KÉSZ Csoport tagja a "Négy csillagos business hotel kialakítása meglévő irodaház átalakításával
Kecskeméten" és a "Multifunkcionális konferenciaközpont építése Kecskeméten" DAOP pályázatok
kedvezményezettje a KÉSZ Ipari Park Kft.-ből alakult KÉSZ Hotel és Konferencia Menedzsment Kft. is.
További Információ:
KÉSZ Csoport: www.kesz.hu

Starwood Hotels & Resorts Worlwide Inc.:
A New York-i székhelyű szállodalánc az egyik legnagyobb hotel és üdülési szolgáltató cégeinek egyike,
hiszen

saját

maguk

és

leányvállalataikon

keresztül

hozzávetőlegesen

1500

szállodában

tulajdonrészük, amelyek összesen 100 országban találhatók meg világszerte. A Starwood
Kedvezményezett:
KÉSZ Hotel és Konferencia Menedzsment Kft.
Cím: 6000 Kecskemét Izsáki út 6.
web: http://www.kesz.hu
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márkaernyője alá tartozik többek között: St. Regis®, The Luxury Collection®, W®, Westin®, Le
Méridien®, Sheraton®, Four Points®, Aloft®, Element(SM). Ezeken a márkákon keresztül fedik le a
hotel és szállodapiacot. A Starwood fő tevékenységi köre nemcsak a hotel tulajdonlás, hanem az
üzemeltetés is.
2010 év végén több mint 1100 hotelben legalább többségi tulajdonuk volt, ez körülbelül 302 000
szobát jelent a világ 100 országában. Emellett 463 hotelt kisebbségi tulajdonosként, egy másik
üzletféllel együtt üzemeltettnek, és 502 hotelhez fűződik franchise érdekeltségük. 2010 december végi
jelentésük szerint több mint 145 000 embert foglalkoztattak a Starwood tulajdonában lévő
létesítményekben.
További Információ:
Starwood hotelkönyvtár: Starwood hotelkönyvtár
További információ: www.starwoodhotels.com

Four Points by Sheraton:
A világszerte 27 országban hozzávetőlegesen 160 szállodát számláló Four Points by Sheraton
szállodákban, az utazó megtalálhatja az általa keresett modern stílust, az időtlen komfortot ötvözve az
egyedi szolgáltatásokkal és kedvező árakkal. Az egész világon nagyvárosi központokban, repülőterek
és tengerpartok környékén, egészen Santiagotól Shanghai-ig és Milántól Milwaukee-ig találhatók Four
Points Hotelek. A közelmúltban 1 milliárd dollárt invesztáltak Four Points létesítmények felújításba,
illetve új hotelek megnyitásába, ezzel is soha nem látott módon megerősítve a márkát. Ahogy az
összes Starwood márkánál a Four Points is büszke arra, hogy felajánlhatja vendégeinek a Starwood
Preferred Guest® (SPG) Free Night Award díjas hűségprogramját.
További Információ:
Four Points Hotelkönyvtár: Four Points by Sheraton hotelkönyvtár
Starwood Preferred Guests: www.spg.com

Interstate:
Az Interstate Hotels & Resorts Inc. – 50-50%-ban tulajdonolt leányvállalata a Thayler Lodging és Jin
Jiang
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menedzsment cég, amely világmárkákhoz tartozó teljes körű szolgáltatást nyújtó, vagy specializált
hoteleket, szállásokat, konferenciaközpontokat és független szállodákat üzemeltet világszerte. Az
Interstate és partnereik közel 380 hotelt - ebből 7 saját tulajdonba lévőt - üzemeltetnek Észak
Amerikában, Európában és Ázsia Csenedes-óceáni részén. Ez közel 70 000 szobát jelent ezeken a
területeken. Ezenkívül az Interstate nemrég megkötött együttműködései alapján további 36, jelenleg is
fejlesztés, építés alatt levő hotelt fog üzemeltetni az átadásuk után – ez további 8200 szobát jelent
majd.
További Információ:
Interstate Hotels & Resorts: http://www.interstatehotels.com/

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.kecskemethotel.hu
Kedvezményezett:
KÉSZ Hotel és Konferencia Menedzsment Kft.
Cím: 6000 Kecskemét Izsáki út 6.
web: http://www.kesz.hu

