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V lázních Imperial Karlovy Vary se léčilo více klientů
zdravotních pojišťoven
Skupině Imperial Karlovy Vary zabývající se především poskytováním lázeňské péče se
nepodařilo v prvních šesti měsících letošního roku zastavit loňský pokles tržeb. Její
tržby za první pololetí roku 2015 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesly
o 62 555 000 Kč na 227 774 000 Kč.
„Karlovarské lázeňství čelí globálnímu poklesu poptávky po svých službách. Ačkoliv nám
naše výsledky nečiní radost, odpovídají dané situaci,“ uvedl Ing. Michal Toufar, finanční
ředitel skupiny Imperial Karlovy Vary. Její lázeňské hotely Imperial a Spa Resort Sanssouci
navštívilo v prvním pololetí roku 2015 celkem 8 223 hostů, což oproti stejnému období roku
2014 znamená nepatrný pokles o 60 hostů.
Oproti minulým letům byl však zaznamenán úbytek klientů v segmentu medicínsky pojaté
komplexní lázeňské péče, v němž Imperial Karlovy Vary tradičně realizuje většinu svých
tržeb. Letos za komplexní lázeňskou péčí přijelo 3 221 hostů (z toho 384 tuzemců a 2 837
cizinců), což znamená meziroční pokles o 3 130 klientů. Hlavními trhy nadále zůstávají
Rusko, Německo, Česká republika, Ukrajina a Kazachstán. Počet tuzemských klientů i nadále
vykazoval vzestupnou tendenci, když meziročně vzrostl o 104 hostů, z nichž většině
komplexní lázeňskou péči hradily zdravotní pojišťovny (357 klientů zdravotních pojišťoven
oproti 27 samoplátcům). V průměru hosté absolvovali 8,45 ošetřovacích dnů.
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 v nestátních zdravotnických zařízeních: Hotelu
Imperial****Superior a Spa Resortu Sanssouci****. Se společností Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.,
tvoří Imperial Karlovy Vary skupinu.
▪ Společnost patří mezi 5 nejúspěšnějších poskytovatelů lázeňské péče v ČR, zaměstnává v průměru 500 lidí, v roce 2014 její
služby využilo 18 829 klientů. Podle neauditovaných výsledků za rok 2014 dosáhly všechny společnosti skupiny Imperial
Karlovy Vary obratu v celkové výši 620 586 tis. Kč, přičemž hospodářský výsledek společností ve skupině dosáhl před
zdaněním výše 57 854 tis. Kč.
▪ Posláním společnosti Imperial Karlovy Vary 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. S podílem 14,2 % je dlouhodobě
největším odběratelem termální vody k léčebným účelům v Karlových Varech.
▪ V rozmezí let 2001-2014 investovala společnost do rozvoje svých hotelů a zvyšování kvality služeb přes 900 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, Ceny města Karlovy Vary 2009 a Ceny Lázeňského festivalu – Lázeňská společnost 2006-2012.
▪ Hotel Imperial je pětinásobným držitelem mezinárodního ocenění Czech Republic's Leading Spa Resort, uděleného
světovou asociací World Travel Awards v letech 2005, 2006, 2008, 2013 a 2014. Společností Bookassist byl hotel Imperial
vyhodnocen jako nejlépe prodávaný hotel v Karlových Varech v letech 2012 a 2013. Dále získal ocenění TripAdvisor
Travellers Choice 2014 jako jeden z 10 nejlepších českých hotelů určených pro rodiny a TripAdvisor - Certifikát nejvyšší
kvality za roky 2013 a 2014.
▪ 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. Spa Resort Sanssouci získal TripAdvisor - Certifikát nejvyšší kvality za roky 2013 a 2014
i cenu HolidayCheck Award 2014 coby turisty nejoblíbenější hotel v kategorii wellness & relaxace v rámci České republiky.
Více na www.imperial-group.cz; www.spa-hotel-imperial.cz; www.spa-resort-sanssouci.cz

