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Sveriges första Hilton slår upp portarna

När gästerna på Scandic Hotel Slussen vaknade i morse var de på ett nytt hotell – Hilton Stockholm
Slussen, som blir Hiltons första hotell på den svenska marknaden. Ytterligare fyra Hilton  planeras
slå upp portarna i  Norden(varav 3 i Sverige) under 2002.

Craig Gardner, hotelldirektör på Hilton Stockholm Slussen säger att Stockholm har blivit ett allt mer
populärt resemål – både vad gäller affärs- och privatresandet.  Det nya Hilton är därför en viktig del i
Hiltons världsomspännande hotellverksamhet.

“Stockholm är idag en av världens tio ledande kongresstäder, och är ansedd som ett centrum för det
senaste inom mode, design, konst, gastronomi och musik. Resandet hit kommer att öka och Hilton vill
vara en del i Stockholms tillväxt som en turist- och kongresstad,”  säger Craig Gardner.

Hotellet har genomgått vissa förändringar vad gäller nivån på service och utseende, men utan att
förlora den av gästerna uppskattade nordiska träinredningen och känslan.

“Hotellet har fräschats upp till Hilton standard – bland annat har mer än 100 business och executive
rum renoverats, och en ny lobbybar byggts.  Men våra gäster kommer att känna igen sig i
omgivningen, samtidigt som de märker den ökade servicenivån som Hilton är känd för över hela
världen,” säger Craig Gardner.

Hilton Stockholm Slussen är ett affärshotell med 290 rum. Liksom Hilton  i övriga delar av världen är
servicen och omgivningen av internationell standard, vilket innebär bland annat “Hilton Breakfast”,
möteskonceptet “Hilton Meetings”, 24-timmars rumsservice, logi i Business-klass och Executive Floor
samt restauranger och barer av hög kvalitet.

För ytterligare information:
Wolfgang M Neumann, Senior Vice President Nordic Region, telefon 08-517 35071
Fredrik Sandelin, Senior Vice President Sweden, telefon 08-517 35121
Craig Gardner, General Manager Hilton Stockholm Slussen, telefon 08-517 35300

Hilton Hotels Corporation, baserat i Beverly Hills, och Hilton International, ett dotterbolag till
Londonbaserade Hilton Group plc, har en världsomspännande samarbete att marknadsföra Hilton,
världens mest välkända hotellvarumärke. Tillsammans erbjuder de över 2 300 hotell i mer än 60
länder och är båda erkända ledare i hotellbranschen. Hilton International driver för närvarande 382
hotell i över 60 länder runt om i världen.


