
NH Hotel Group lanceert 'Hotels with a Heart'
Kerstcampagne 2014 voor het goede doel van start

16 DECEMBER 2014

MADRID - 16 december 2014. NH Hotel Group heeft het wereldwijde startschot
gegeven voor de charitatieve Kerstcampagne 'Hotels with a Heart.'  In nauwe
samenwerking met goededoelenorganisaties zoals het Ronald McDonald Kinderfonds
en het Iris Hospital biedt NH Hotel Group gratis overnachtingen aan aan families om de
feestdagen samen met hun geliefden op een speciale manier door te kunnen
brengen. In de periode van 22 december 2014 tot en met 11 januari 2015 zullen alleen al
in de Benelux, Engeland en Frankrijk 43 NH Hotels gasten ontvangen om ze een tijdens
de donkere dagen een hart onder de riem te steken. 

De NH Hotels bieden niet alleen overnachtingen aan, ook bijvoorbeeld een compleet
verzorgde high-tea, een luxe kerstdiner en een kookworkshop voor de kinderen worden
ingezet voor 'Hotels with a Heart.' In Nederland en Engeland is er samenwerking met het
Ronald McDonald Kinderfonds. Daar bieden de hotels gezinnen die een zware tijd hebben
gehad vanwege de ziekte van hun kind, een verwenarrangement als warm kerstcadeau. In
België gebeurt dit in samenwerking met het Iris Hospital en in Frankrijk met het Lenval
Children's Hospital. In totaal worden er wereldwijd zo'n 300 hotelovernachtingen
aangeboden. De medewerkers van NH Hotel Group worden actief betrokken bij het 'Hotels
with a Heart' initiatief. Vanuit elk hotel zorgt een speciale ambassadeur ervoor dat het de
families aan niets zal ontbreken tijdens hun verblijf. 

"Hotels with a Heart past in de langetermijnaanpak van NH Hotel Group op het gebied van
Corporate Responsibility, waarmee we onze accommodaties inzetten voor meerdere
charitatieve initiatieven. Deze Kerst doen onze hotels wederom hun uiterste best om een
'tweede thuis' te zijn voor de families. We hopen dat de kinderen die het al zo moeilijk hebben
zich ietsje minder alleen zullen voelen," aldus Marta Martín, Director of Corporate
Responsibility van NH Hotel Group. 

Maarten Markus, Managing Director van Business Unit Benelux, UK, France, USA & Africa,
onderschrijft dat 'Hotels with a Heart' door alle medewerkers omarmd wordt: 
"Door de tomeloze inzet van onze medewerkers wordt alles in het werk gesteld om de
feestdagen voor deze families iets rooskleuriger te maken. Hierdoor kunnen we het verschil
maken voor de mensen die het hard nodig hebben en dat voelt heel erg goed en nuttig."



Het 'Hotels with a Heart' initiatief beleeft dit jaar haar tienjarig jubileum en heeft daarmee een
vaste en prominente plaats ingenomen in het Corporate Responsibility Programma van NH
Hotel Group. Binnen dit programma vallen meerdere initiatieven die bijdragen aan betere
leefomstandigheden en mogelijkheden voor zorg en onderwijs. 
NH Hotel Group stelt middelen en mensen beschikbaar om deze initiatieven te
verwezenlijken, waardoor jaarlijks meerdere goede doelen ondersteund worden. 

Bekijk de campagnevideo. 

Campagnevideo
http://bit.ly/136uGoz
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""Hotels with a Heart past in de langetermijnaanpak van NH Hotel Group op het gebied
van Corporate Responsibility, waarmee we onze accommodaties inzetten voor
meerdere charitatieve initiatieven. Deze Kerst doen onze hotels wederom hun uiterste
best om een 'tweede thuis' te zijn voor de families. We hopen dat de kinderen die het al
zo moeilijk hebben zich ietsje minder alleen zullen voelen,""
— Marta Martín, Director of Corporate Responsibility van NH Hotel Group

""Door de tomeloze inzet van onze medewerkers wordt alles in het werk gesteld om de
feestdagen voor deze families iets rooskleuriger te maken. Hierdoor kunnen we het
verschil maken voor de mensen die het hard nodig hebben en dat voelt heel erg goed
en nuttig.""
— Maarten Markus, Managing Director van Business Unit Benelux, UK, France, USA & Africa
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OVER NH HOTEL GROUP

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met ruim 375 hotels in 28 landen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-
Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship hotels, de
nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers dag en nacht
klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten. NH Hotel Group
wil binnen 5 jaar in de top-2 staan van hotelketens die zowel zakelijke- als privéreizigers overwegen op het moment
dat zij een reis plannen. Hiertoe wordt op grote schaal geïnvesteerd in faciliteiten, IT en trainingen. Onlangs werd
NH Hotel Group bekroond met een Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014. Kijk voor meer informatie op
www.nh-hotels.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has over 375 hotels in 28 countries in
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Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. NH Hotel Group wants to be part of the top-2 hotel chains that
business- and leisure travelers consider at the moment of planning a trip. To achieve this, the chain is investing in
facilities, IT and trainings. Recently the NH Hotel Group was awarded with a Zoover Award for Best Hotel Chain of
the Netherlands 2014. For more information, visit www.nh-hotels.com.
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