
Hotel design van nhow Rotterdam genomineerd voor de
ENTREE Hospitality & Style Awards 2014
31 OKTOBER 2014, ROTTERDAM, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

Op 1 december worden de ‘Oscars voor de Nederlandse horecawereld’ uitgereikt tijdens de
jaarlijkse ENTREE Hospitality & Style Awards. Het recentelijk geopende hotel nhow
Rotterdam is genomineerd voor het Best Hotel Design. Het design van nhow, ontworpen door
OMA / Rem Koolhaas, is het afgelopen jaar al veel besproken en dus ook de jury niet
onopgemerkt gebleven.

Bij de BEST HOTEL DESIGN 2014 Award let de jury op de originaliteit, uitstraling en
functionaliteit van het interieurdesign van een hotel. Het gaat hierbij om zowel de publieke
ruimtes als de hotelkamers. Het design van nhow typeert zich door de contrasten tussen hoog
afgewerkte materialen zoals spiegels en goudtinten en de ruwe materialen als staal en beton.
Het design wordt veelal typisch Rotterdams genoemd, iets wat geheel aansluit bij het concept
van nhow.

Rotterdam vs. Amsterdams design
nhow Rotterdam neemt het als enige Rotterdamse hotel op tegen drie amsterdamse
genomineerde. Zo zijn Waldorf Astoria, Hotel De Hallen en Brooklyn hotel in Amsterdam ook
genomineerd voor deze award. Alle vier de genomineerde designs zijn totaal verschillend, dus
dit kan het de jury nog lastig maken.

Dit jaar wordt de rode loper in Studio21 in Hilversum uitgerold. De genomineerde bedrijven
zijn gekozen uit horecazaken die het afgelopen jaar in het horecavakblad ENTREE Magazine
stonden. Aan de hand van uitgebreide bezoeken aan talloze mooie en inspirerende
horecabedrijven bepalen de leden van de vakjury uiteindelijk wie de awards in ontvangst
mogen nemen.

De jury bestaat uit:

- Paula Plantinga | adjunct-hoofdredacteur ENTREE Magazine en juryvoorzitter

- Ingmar Voerman | beverage-journalist

- Rob Bongers | consultant HorecaDevelopment



- Cleo Vehmeyer| director IQ Creative

- Paul Linse |eigenaar en ontwerper Studio Linse

- Joost Scholten | hoofdredacteur Entree magazine

- Hans Meyer | hotelconceptontwikkelaar en eigenaar van Hotels Ahead

- Didier Prince | conceptontwikkelaar DidierPrinceRealisatieAdvies

- Jeroen Veldkamp | consultant CoffeeLab

- Godfried van der Lugt | commercial director ManagementMedia 

Over nhow Rotterdam
nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het
designhotel is gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het
is het eerste en enige hotel dat zowel van binnen als van buiten is ontworpen door
gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe kamers, negen flexibele meeting
zalen, een levendige BAR/KITCHEN met uniek dakterras en een adembenemend uitzicht, is
nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale (zaken)reiziger, maar
ook een populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate Your
Stay’ is een verblijf in nhow Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die
in deze omgeving van Kunst, Architectuur en Hospitality stapt. De BAR van nhow is onlangs
verkozen tot ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014.’

nhow Rotterdam is één van de ruim 375 hotels van de NH Hotel Group. 

ENTREE Magazine
http://www.entreemagazine.nl/awards

nhow website
http://nhow-rotterdam.com/

nhow blog
http://thisisnhow.com/
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Over nhow Rotterdam

nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het designhotel is
gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het is het eerste en enige hotel dat
zowel van binnen als van buiten is ontworpen door gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe
kamers, negen flexibele meeting zalen, een levendige BAR/KITCHEN met uniek dakterras en een adembenemend
uitzicht, is nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale (zaken)reiziger, maar ook een
populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate Your Stay’ is een verblijf in nhow
Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die in deze omgeving van Kunst, Architectuur en
Hospitality stapt. 
De BAR van nhow is onlangs verkozen tot ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014.’
nhow Rotterdam is één van de ruim 375 hotels van de NH Hotel Group.

About nhow Rotterdam

After Berlin (2010) and Milan (2007), nhow Rotterdam is the third nhow hotel worldwide. This unique design hotel is
situated in the iconic ‘De Rotterdam’ building at the Wilhelminakade. It’s the first and only hotel in the world that is
completely designed by renowned architect OMA/ Rem Koolhaas, both the interior as the exterior. With its 278
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luxurious rooms, nine flexible meeting rooms, a lively BAR/KITCHEN with unique rooftop terrace and breath-taking
views, nhow Rotterdam is the perfect destination for international (business) travellers and a popular hotspot for the
local community. With the slogan ‘Elevate Your Stay’, staying in nhow Rotterdam is a guaranteed sky-high
experience of Art, Architecture and hospitality. 
nhow’s BAR is recently awarded as the ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014.’ 
nhow Rotterdam is one of the over 375 hotels of the NH Hotel Group.

nhow Rotterdampressroom

nhow Rotterdam

Wilhelminakade 137 
3072 AP Rotterdam
Netherlands

Bookings & events:
+31 10 2067600

rotterdam@nhow-hotels.com
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