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Accor inaugura primeiro
Sofitel no México

Mais uma vez somos
destaque no GPTW
A Accor foi eleita uma das melhores empresas para
se trabalhar no Peru e na Argentina pelo Great
Place to Work (GPTW). Os mais de 8 anos no
ranking refletem o esforço contínuo de absorver a
cultura organizacional no nível hispânico,
motivando, retendo e constantemente recrutando
talentos para oferecer um serviço de qualidade. O
prêmio é um uma conquista real para o
fortalecimento das políticas corporativas, já que,
atualmente, a Accor possui 11 hotéis em operação
na Argentina e 10 no Peru, com um portfólio de
marcas Economy, Midscale, Upscale e Luxe. Além
de ser a número 1 na categoria Hotelaria e a top 10
no ranking das melhores empresas para se
trabalhar na categoria Mulheres no Brasil, a Accor
na América do Sul também conta com
reconhecimentos do GPTW nos rankings nacionais
do Brasil e do Chile.

A Accor inaugurou o Sofitel
Mexico City Reforma,
primeiro empreendimento
da marca Sofitel no
México. Localizado em
Paseo de la Reforma, uma
das avenidas mais icônicas
do país, o hotel é o
primeiro considerado de
luxo a ser inaugurado na
capital mexicana em mais
de uma década. Ao todo, a
unidade conta com 275
apartamentos que
mesclam os estilos francês
e mexicano, dois
restaurantes, três bares,
academia 24 horas, piscina
coberta, spa com produtos
L’Occitane e uma área
para eventos com mais de
dois mil metros quadrados.

Accor lança relatório
inovador sobre bem-estar
e hospitalidade
O relatório “It’s a Wellness World: The Global Shift
Shaking up Our Business”, lançado pela Accor, discute
as oportunidades que o movimento de bem-estar
oferece aos proprietários de hotéis, além de algumas
das maneiras únicas pelas quais as marcas Accor
aprofundarão seus compromissos nessa área ao longo
de 2020 e nos próximos anos. O relatório revela que
77% dos clientes adotam práticas no dia a dia para se
manterem saudáveis, fazem escolhas informadas
sobre alimentos, permanecem ativos e gerenciam o
estresse. “Na Accor, nosso objetivo é fazer com que os
hóspedes tenham a sensação de bem-estar durante a
estada e que saiam se sentindo melhor do que quando
chegaram, mais descansados, mais nutridos e em
estado de espírito mais feliz”, afirma Emlyn Brown,
vice-presidente global de bem-estar, marcas de luxo e
premium da Accor.

Dia de jogo
Para animar toda a
equipe, o Grand
Mercure SP Vila
Olímpia promoveu um
campeonato de sinuca
na sala de jogos da
unidade.

Fazendo o bem

Acelerando

A equipe do ibis Santiago Manquehue
Norte foi até a Fundação Yo Mujer fazer a
entrega de lenços.

Durante o período da Fórmula 1 em São Paulo, o
ibis SP Interlagos disponibilizou para os hóspedes
um simulador de corrida para que eles tivessem a
sensação de pilotar um carro de Fórmula 1 na pista
de interlagos. Teve até competição com direito a
troféu, medalhas e outros brindes.

Somos Heartists!
O Novotel Buenos Aires e o ibis Buenos Aires
Obelisco realizaram a campanha Heartist 5 para as
sedes e líderes e lançaram o ALL. Foi um dia produtivo,
agradável e com muitas experiências compartilhadas.

O combo Morumbi e o Novotel SP Morumbi
se uniram mais uma vez para aplicar o New
Heartist Day. Todos juntos e animados para
conquistar cada vez mais nossos clientes.

Vivas
às camareiras
e aos hoteleiros!

Festa, bolos, food truck de hamburgueres,
pizza, chocolate, café da manhã, pastel,
caldo de cana, copos personalizados,
almoço e mimos. Assim foram as
comemorações nos hotéis da Accor para o
Dia da Camareira e do Hoteleiro.

Mercure Recife Navegantes

Mercure Florianópolis Convention

Mercure SP Alamedas

Adagio Aparthotel Jundiaí Shopping
e ibis budget Jundiaí Shopping

Mercure Brasília Líder

Mercure SP Ibirapuera Privilege

Combo Sorocaba

Novotel SP Berrini

ibis Styles SP Barra Funda

VIVAH
O Novotel e ibis Manaus Distrito Industrial lançou o projeto
Vivah Leve, com o objetivo de promover uma alimentação
balanceada e a prática de atividade física para os colaboradores.
Como partes das
ações do VIVAH, o
Mercure SP Bela
Vista deixou
bananas
disponíveis no
refeitório para
auxiliar em uma
alimentação
saudável.

Bebês a caminho!
Lá no ibis budget Manaus teve chá
de revelação da colaboradora Wendy,
que está aguardando a chegada da
pequena Louise.

A equipe da administração do Mercure Brasília
Líder promoveu um chá de bebê para o
coordenador administrativo, Marcos Vinicius,
que vai ser papai da Alice.

No Novotel SP Berrini teve chá de bebê para a
mamãe Luana e o papai Rodrigo, que estão
ansiosos pela chegada da Laura.

