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101letý Imperial opět nejlepším lázeňským hotelem roku
Letos již po dvacáté vyhlásila renomovaná mezinárodní organizace World Travel
Awards vítěze prestižní ankety, v níž hlasuje přes 180 000 cestovatelů a profesionálů
působících v cestovním ruchu po celém světě. Do každé kategorie je nominováno pouze
5 vybraných hotelů. V kategorii Czech Republic´s Leading Spa Resort 2013 (Nejlepší
lázeňský hotel České republiky) po 5 letech opět zvítězil karlovarský hotel Imperial. Na
pomyslném trůnu českých lázeňských hotelů Imperial vystřídal Spa Resort Sanssouci,
který v této kategorii kraloval v letech 2010 až 2012 a rovněž patří lázeňské společnosti
Imperial Karlovy Vary.
Hotel Imperial ****Superior není v soutěži World Travel Awards žádným nováčkem,
v kategorii Czech Republic´s Leading Spa Resort zvítězil již v roce 2005, 2006 a 2008.
Zkušenosti má i s nominací na získání titulu Europe´s Leading Spa Resort. Ani přes řadu
ocenění neusíná hotel, který je karlovarskou dominantou již od roku 1912, na vavřínech a pro
spokojenost svých hostů dělá stále maximum: průběžně modernizuje hotelové prostředí
a zvlášť velkou péči věnuje odbornému růstu svých zaměstnanců. Právě jejich profesionalita
a osobní přístup k hostům vytváří jedinečné klima, které se významně podílí na vynikajících
výsledcích lázeňské léčby.
Vlajkovou lodí lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary je hotel Imperial od roku 1992.
Doménou této společnosti, která je historicky první držitelkou Lázeňské ceny ČR (2006), je
poskytování komplexní lázeňské péče založené na využívání karlovarských přírodních
léčivých zdrojů. Společnost progresivně působí v léčbě onemocnění látkové výměny,
zažívacího traktu, pohybového aparátu a v prevenci závažných civilizačních onemocnění, kde
má ambici být tvůrcem moderního pojetí lázeňství jak v českém, tak evropském kontextu.

Základní fakta o společnosti Imperial Karlovy Vary a. s.
▪ Imperial Karlovy Vary poskytuje od roku 1992 komplexní lázeňskou péči ve svých nestátních zdravotnických zařízeních:
Hotelu Imperial****Superior a Spa Resortu Sanssouci****.
▪ Společnost patří mezi 5 nejúspěšnějších poskytovatelů lázeňské péče v ČR, zaměstnává v průměru 500 lidí, v roce 2012 se
u ní léčilo 15 347 lázeňských hostů a její hotelové služby využilo dalších 9 586 lidí. Z celkového počtu 24 933 klientů
společnosti bylo 3 601 tuzemců a 21 332 cizinců. V roce 2012 dosáhla obratu 590 059 000 Kč.
▪ Jejím posláním je pomáhat lidem obnovit jejich fyzickou i duševní energii a progresivně působit především v oblasti
prevence závažných civilizačních onemocnění. Jedním z cílů společnosti je podílet se vlastním výzkumným programem
a dalšími aktivitami na rozvoji léčebné lázeňské péče a být tvůrcem moderního pojetí lázeňství v českém i evropském
kontextu.

▪ Společnost v maximální míře využívá k léčení karlovarských přírodních léčivých zdrojů. Je dlouhodobě největším
odběratelem termominerální vody k léčebným účelům v Karlových Varech. V roce 2012 jí spotřebovala 20,2 % z celkového
odběru.
▪ Do rozvoje svých zařízení společnost v posledních osmi letech investovala 860 milionů korun, z toho více než 400 milionů
korun do hotelu Imperial.
▪ Vzhledem ke špičkové kvalitě svého stěžejního produktu, kterým je medicínsky pojatá komplexní lázeňská péče, se
společnost stala prvním držitelem Lázeňské ceny ČR 2006, dále Ceny poroty Lázeňského festivalu 2008, Ceny Svazu
léčebných lázní ČR 2009 a Ceny města Karlovy Vary 2009.
▪ Hotel Imperial je držitelem mezinárodního ocenění Czech Republic's Leading Spa Resort, opakovaně uděleného světovou
asociací World Travel Awards v letech 2005, 2006, 2008 a 2013.
▪ Spa Resort Sanssouci získal ocenění Czech Republic's Leading Spa Resort v letech 2010, 2011 a 2012. V roce 2010 obsadil
se svou nabídkou „ Komfort, prvotřídní léčba a wellness - vše pod jednou střechou" v soutěži Ceny Kudy z nudy 3. místo
v regionu Západočeské lázně.
▪ V roce 2013 společnost Imperial Karlovy Vary podpořila umělecký projekt „sochy Víly pramenů“, které vznikaly za účasti
veřejnosti v parku hotelu Imperial.
Více na www.imperial-group.cz; www.spa-hotel-imperial.cz; www.spa-resort-sanssouci.cz

