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Lyxhotellen storsatsar på wellness
Gröna smoothies, akrobatisk pilates och själslig mindfulness. I takt med att
hotellupplevelsen utvecklas får wellness allt större utrymme bland det som
erbjuds resenärerna. Accor har länge legat i framkant inom just välbefinnande
och leder ofta vägen mot att integrera hälsa och välbefinnande i
gästupplevelsen. I ett nytt whitepaper har hotelloperatören undersökt vilken
roll wellness har inom besöksnäringen och hur dessa erbjudanden kan ta
reseindustrin till nya nivåer.
Undersökningen It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business
visar att 77 procent av konsumenterna gör aktiva val i sina dagliga liv för att
hålla sig friska. Hälsosam kost och aktiviteter för att hantera stress nämns
som några exempel. Omkring 56 procent av lyxresenärerna menar dessutom
att de strävar efter att bli ännu hälsosammare under det kommande året.
Undersökningen visar också hur skiftande ekonomiska och sociala faktorer
driver på utvecklingen runt om i världen.
– Vårt mål att få våra gäster att uppleva en känsla av välbefinnande under sin
vistelse och lämna mer utvilade, hälsosamma och lyckliga än när de kom. En
glad gäst känner sig mer inspirerad att komma tillbaka till hotellet. Genom
att investera i ett brett utbud av wellnessupplevelser som hjälper våra gäster
att må bra under hela kundresan så skapar vi förutsättningar för en stark
tillväxt. Nya bokningar, rekommendationer och positiv närvaro på sociala
medier bidrar till en stabil och långsiktig verksamhet, säger Emlyn Brown,
Global VP för Wellness inom Accors lyx- och premiumsegment.
Flera av Accors ledande hotellvarumärken har en lång historia av hälsa och
välbefinnande. Där arbetar man nu aktivt för att ta nya steg i linje med
utvecklingen:
Raffles Hotels & Resorts tar hjälp av olika Feng Shui- och biophiliatekniker

för att skapa lugn och balans på sina hotell. Varumärket har också satsat på
olika sömnkurer där gästerna tar hjälp av aromaterapi och ansiktsmasker för
en god natts sömn. Lägg därtill specifikt utformade restaurangmenyer som
bidrar till god maghälsa motverkar jetlag hos resenärerna.
På Fairmont Hotels & Resorts välkomnar man sina gäster med hundratals
olika välfärdsupplevelser – allt från fartfyllda upplevelser till ögonblick av
lugn och ro. Närhet till grönområden gör att gästerna alltid känner av
naturens lugn och ett brett utbud av olika träningspass hjälper dem att hålla
igång. Hotellen satsar också på högkvalitativa restaurangmenyer med
ekologiska och lokala råvaror.
Att hitta den perfekta balansen mellan en aktiv vardag och effektiv
återhämtning kan vara en rejäl utmaning för många. SO/ Hotels & Resorts
har därför satsat på Glow Bar, ett koncept med det senaste inom hud- och
skönhetsbehandlingar, samt Deep Beats Yoga som använder ljud för att
maximera den fysiska och mentala upplevelsen av en masse-yoga.
Läs hela undersökningen här: https://press.accor.com/accor-wellbeingwhitepaper/?lang=en

Om undersökningen
Undersökningen It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business
gjordes i juli 2018 av det globala analysföretaget Foresight Factory. Urvalet
bestod av 26 810 svarande i åldern 16-64 år (online). Det globala
genomsnittet har baserats på de genomsnittliga svaren från länderna:
Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia,
Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Spanien, Sverige, Thailand, Förenade
Arabemiraten och USA.
Om Accor
Accor är världsledare inom resa och livsstil samt en digital innovatör som
erbjuder unika upplevelser vid närmare 4 800 hotell, resorts och bostäder i
över 100 länder. Med en oöverträffad portfölj av internationellt kända
hotellvarumärken – som täcker alltifrån lyxhotell, populära mellanklass- och
boutiquehotell samt ekonomiklasshotell – har Accor i mer än 50 år erbjudit
en svårslagen service och expertis.

Utöver ett brett utbud av boenden så erbjuder Accor även nya sätt att leva,
arbeta och ta del av kulinariska upplevelser, nattliv och välbefinnande. Allt är
samlat i ett av världens mest givande hotellojalitetsprogram.
Accor verkar också för att främja hållbar utveckling och spelar en aktiv roll för
att ge tillbaka till planeten och de lokalsamhällen där vi finns. Planet 21 –
Acting Here strävar efter positiv gästfrihet, medan koncernens kapitalfond
Accor Solidarity fokuserar på missgynnade grupper genom yrkesutbildningar
och möjligheter till anställning inom hotellgruppens nätverk.
Accor SA är noterade på Euronext Paris (ISIN-kod: FR0000120404) och
handlas i USA på OTC-marknaden (kod: ACRFY). För mer information, besök
accor.com, eller följ oss på Twitter och Facebook.
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