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Tržby lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary opět vzrostly
Lázeňská společnost Imperial Karlovy Vary navázala v prvním pololetí roku 2013 na
příznivé hospodářské výsledky z loňského roku. Tržby společnosti dosáhly výše
304 109 000 Kč, což představuje meziroční nárůst o 6 %.
Tržby lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary za první pololetí roku 2013 potvrdily svou
dlouhodobě vzestupnou tendenci a vzrostly ve srovnání s rokem 2012 o 17 271 000 na
304 109 000 Kč, což představuje nárůst o 6 %.
Lázeňské hotely společnosti Imperial Karlovy Vary navštívilo v prvním pololetí roku 2013
celkem 11 703 hostů, což oproti roku 2012 znamená pokles o 1 390 hostů. Stejně jako
v minulých letech byl dominantní podíl tržeb realizován v segmentu medicínsky pojaté komplexní lázeňské péče, kvůli níž během prvních šesti měsíců roku 2013 přijelo 6 751 hostů
(z toho 36 tuzemců a 6715 cizinců), kteří v průměru absolvovali 15,8 ošetřovacích dnů (tuzemci 22,2 a cizinci 15,7).
Průměrná délka pobytu se v prvním pololetí prodloužila na 11,06 dnů (6,8 dnů v roce 2012).
Vzrostly také průměrné ceny za pronajatý pokoj, které stouply v hotelu Imperial o 499 korun
na 5 075 Kč/noc a Spa Resortu Sanssouci o 345 korun na 2 996 Kč/noc. Nejdůležitějšími trhy
zůstávají Rusko, Německo, Česká republika a Ukrajina.
Další informace Vám rád poskytne Lukáš Cvrček.
Kontaktní údaje: e-mail lukas.cvrcek@kuklik.cz; mobil +420 604 304 180.
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

