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Centro de São Paulo
recebe hotel da Accor
A Accor acaba de anunciar a abertura do ibis Styles
SP Downtown, que por meio do tema metrópole,
convida os hóspedes a embarcarem em uma viagem
pelo mundo, do Rio de Janeiro até Xangai. O hotel,
que é pet friendly, conta com 198 apartamentos,
academia, espaço kids, mesa coletiva para
coworking no lobby, três salas para eventos e
armários individuais e com senha para os hóspedes
que precisarem guardar suas compras. Além disso, a
unidade conta com dois restaurantes, um está
localizado no segundo andar da unidade e serve café
da manhã, almoço e jantar, com refeições que
priorizam a culinária internacional, e o outro é a
marca de sucesso SPONTA, restaurante que serve
pizzas feitas com massa de fermentação natural.

Conheça o Fairmont

Rio de Janeiro Copacabana

Em agosto, a Accor inaugurou na Cidade Maravilhosa, o
Fairmont RJ Copacabana, primeiro hotel da marca na
América do Sul. O prédio, que tem a fachada tombada pelo
patrimônio histórico devido a sua proximidade com o Forte
de Copacabana, foi todo reformado por dentro, desde o hall
de entrada ao restaurante e das habitações aos salões de
eventos e foyer. A recepção subiu para o sexto pavimento,
passando a ser o coração do hotel. No centro de tudo fica o
lobby e na frente a piscina redonda cercada pelo
restaurante Marine Restô e o Bar Spirit Copa. Com 375
habitações, sendo 68 suítes, a unidade está localizada bem
próxima à Praia de Ipanema. Restaurante, bar e café, loja,
spa de marca própria, duas piscinas e o serviço Fairmont
Gold completam a infraestrutura do hotel.

Exercite-se no ibis Styles
SP Barra Funda
Indo de encontro com a estratégia da
Accor de apoiar o esporte, o ibis Styles
SP Barra Funda, implementou aos
serviços oferecidos o desafio Escada
Xtreme by ibis Styles, uma série de
exercícios para serem realizados nas
escadas de emergência. Para garantir
a eficácia da atividade, os treinos são
ensinados por vídeo pelo profissional
em educação física, Sergio Bertoluci.
O mais legal, é que não precisa ser
hóspede para participar, todos que
quiserem se exercitar nas escadas de
emergência também são bem-vindos e
o serviço é gratuito.

Concurso ibis Music
para Colaboradores
É só até amanhã! Para se inscrever,
basta gravar uma apresentação sua,
de até 60 segundos, de uma música
original e enviá-la pelo Accor Drops
através do número 11 98863-6882 ou
para marketing.meb@accor.com
com o seu nome, unidade e e-mail.

Solidarity Week
Orgulho e solidariedade definem o que foi a Solidarity Week deste
ano nos hotéis da Accor. Além da doação de brinquedos,
alimentos, kit de pantufa +amennities, produtos de higiene
pessoal e roupas, que ajudaram desde crianças a idosos, tivemos
também café da manhã, brindes, sessão de cinema e brincadeiras.
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Fim de ano na Accor
Os hotéis da Accor terminaram 2019 em
clima de festa e agradecimento. Não faltou
festa de confraternização para comemorar
o Natal e o virada do ano. Teve muita
comida, música, diversão e presentinhos.
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De repente 10
O colaborador
Thiago Guilhermino
da Silva, que é
coordenador
administrativo do
Mercure São Paulo
JK, ganhou bolo e
certificado para
comemorar os 10
anos de Accor.

Lá no Novotel
SP Center
Norte, quem
festejou 10 anos
de Accor foi a
colaboradora
Ena Matos, da
Cozinha. E,
claro, que teve
certificado pra
ela também!

ParticipAccor
Os colaboradores da praça de
Salvador marcaram presença
no ParticipAccor, que foi
realizado no Mercure
Salvador Pituba. No evento,
que contou com a
apresentação da Magda Kiehl
e do Agnaldo Barreto, todos
tiveram acesso a informações
detalhadas da empresa.

Planet 21
Nada de copos
descartáveis no
Mercure SP Bela
Vista, agora, os
colaboradores
utilizam canecas
individuais para
tomar bebidas.

Bem-vinda
de volta!
A equipe do
Mercure
Brasília Líder
escreveu uma
mensagem de
boas-vindas
para a
colaboradora
Amanda Maciel,
que voltou de
licença
maternidade.
Que amor!

