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ALL: rumo a um

novo mundo digital
Lançamos oficialmente o ALL - Accor Live Limitless. Criado
especialmente para atender às principais necessidades de
usuários e hoteleiros, o novo site all.accor.com e o aplicativo
móvel Accor All, vão oferecer aos nossos convidados e
membros, reservas, serviços e o programa de fidelidade
agrupados em uma única plataforma.

Confira a mensagem de Sébastien Bazin
e venha viver esta nova aventura!
Prezados colaboradores,
Estou muito orgulhoso de compartilhar esse marco em nossa transformação
com vocês. Com o lançamento do ALL - Accor Live Limitless, estamos trazendo
para os nossos hóspedes uma nova promessa. Prometemos a eles que nosso
relacionamento não se concentrará mais no transacional, como até agora.
Em vez disso, será tudo sobre a experiência, as emoções, a inspiração. Para a
Accor, essa é uma grande mudança cultural, hoje estamos prontos para isso!
A Accorhotels.com e Le Club AccorHotels darão lugar
à ALL - Accor Live Limitless, uma plataforma única que coloca todo
o universo Accor, com seus serviços, benefícios e experiências, na ponta
dos dedos das pessoas. Tudo é novo: um novo nome, novos benefícios
para nossos membros, novos ativos digitais. Oferecemos aos
nossos hóspedes uma edição ilimitada da vida, com acesso a quase
5.000 hotéis, mais de 30 marcas e 80 parceiros em todo o mundo.
Este é um movimento pioneiro - um feito de ousadia.
Estamos dando vida à nossa visão de hospitalidade e isso envolve
muito mais que acomodação. É o começo de uma nova aventura
para todos nós. Para nossos hóspedes, nossos proprietários
de hotéis, nossos parceiros e para você, os funcionários do Grupo.
A ALL também é um projeto sem precedentes para a Accor. Equipes de
todo o mundo contribuíram para isso durante a fase preparatória. Quero
agradecer sinceramente a eles pelo comprometimento e trabalho duro.
Agora, é com você. Cada um de nós dará vida à nossa promessa
em todos os hotéis e destinos, para cada hóspede.
Vocês são os embaixadores da linha de frente da ALL
e podem se orgulhar disso. Tudo começa com vocês!

Sébastien Bazin, Presidente e CEO.
Quer saber tudo sobre o ALL de uma maneira divertida? Acesse pelo QR Code
a plataforma de e-learning da ALL Campus. Mais de 30.000 funcionários já
visitaram! Junte-se a eles!

Solidarity Week 2019
O comitê gerencial do Santa Teresa
RJ MGallery e do Mama Shelter RJ
Santa Teresa serviram um jantar
para a população em situação de rua
no refeitório da Gastromotiva, ONG
que desde 2006 promove
transformações sociais por meio da
gastronomia. Foi um verdadeiro
momento de solidariedade!

ALL
No ibis e Mercure
Santo André teve
treinamento para
os colaboradores
sobre o nosso
programa de
fidelidade lifestyle
ALL – Accor Live
Limitless.

Adeus sujeira!
Os embaixadores do
Sofitel Guarujá
Jequitimar se uniram
em um mutirão para
fazer a limpeza do
refeitório do hotel.
A equipe também
deixou o espaço de cara
nova com a pintura das
paredes e a
organização do
cantinho de leitura.

Melhores do Peru
O sommelier do Manto Hotel Lima
– Mgallery, Pedro Guerrero, ficou
entre os 3 melhores someliers do
Peru no Concurso Nacional de
Sommeliers 2019. Parabéns!

Para divulgar o
ALL, o Mercure
BH Savassi fez
uma ação no hotel.
Na ocasião, o
hospede Wander
Luis ganhou uma
camisa do Paris
Saint Germain.

Lá no Mercure Maceio Pajuçara também
teve limpeza. Os colaboradores
participaram da ação “limpando a praia”.

Passarinhos mal-humorados
Lá no combo Sorocaba, a equipe realizou uma ação
do filme Angry Birds 2. Todos estavam animados!

No Novotel e ibis Manaus Distrito
Industrial teve café da manhã decorado
com o tema Angry Birds 2 e os
colaboradores entregaram ingressos para
os hóspedes assistirem ao filme.

DNA Accor

Beleza natural

O Novotel Buenos Aires e o ibis Buenos Aires
Obelisco fizeram um evento super Heartist e ALL
para os colaboradores. Foi um dia de muita
partilha e diversão.

As colaboradoras do ibis budget Itagui
participaram de uma divertida aula de maquiagem,
que destacou ainda mais o belo sorrido de cada uma.

Ideias sustentáveis
A área de A&B do Mercure Santa Marta Emile está
cuidando da horta da unidade que conta com alecrim, aloe
vera, pimenta, orégano, hortelã, manjericão, tomate cereja
e outros alimentos e temperos.

Até logo!
A equipe do Mercure SP Bela Vista tirou uma
foto linda para marcar a despedida do gerente
geral João Paulo. Sucesso na nova jornada!

De dar água
na boca
O chef Zorim
Wong, do
Swissôtel Lima,
apresentou para a
revista
Management sua
harmonização
ideal chamada
"Amore e
Passione". Ela
está no Primeiro
Festival de
Massas Artesanais
e pode ser
degustada no
restaurante do
hotel La Locanda.

Ora pois
O Grand Mercure SP Vila
Olímpia preparou uma refeição
especial com direito a decoração
e comidas típicas de Portugal.

GPTW

Team Building

Os colaboradores da Accor Argentina
participaram do prêmio Great Place to Work. Lá,
eles puderam compartilhar experiências com
outros representantes do setor, criando novos
espaços de criatividade e colaboração.

Os colaboradores das Gerências e da Sede
participaram de um workshop sobre criação de
equipes de alto desempenho no Novotel Cusco.
Foram abordadas questões como trabalho em equipe,
estilo de liderança, tipos de temperamento, respeito
e motivação.

