
NH Hotel Group introduceert NH Collection in
Latijns-Amerika
Viering lancering tijdens officiële opening NH Collection Mexico
City Reforma

Mexico City - 25 oktober 2016 – NH Hotel Group heeft het upper-upscale merk NH

Collection officieel geïntroduceerd in Latijns-Amerika. De lancering vond plaats tijdens de

inauguratie van NH Collection Mexico City Reforma in het bijzijn van de Mexicaanse Minister

van Toerisme, Enrique de la Madrid, en de Spaanse Ambassadeur in Mexico, Luis Fernández-

Cid de las Alas Pumariño. De introductie van het merk in Latijns-Amerika is in lijn met het

strategisch vijfjarenplan, dat begin 2014 is ingezet, waarin expansie één van de belangrijkste

pijlers is. Ook de Co-Chairmen van NH Hotel Group, Alfredo Fernández Agras en José Antonio

Castro Sousa, de Global Managing Director, Ramón Aragonés, en de Managing Director

America, Eduardo Bosch, waren aanwezig bij deze belangrijke mijlpaal.

“De toeristische sector in Mexico groeit snel, maar is ook zeer concurrerend. De aanwezigheid

en strategische inzet van hotelketens als NH Hotel Group in Mexico en Latijns-Amerika is goed

nieuws, zo kunnen we bezoekers premium hotels bieden in topsteden door het gehele land”,

aldus de Mexicaanse Minister van Toerisme.

Feel the Extraordinary in Amerika



Op dit moment exploiteert NH Hotel Group in Amerika 60 hotels in 11 landen, waarvan 19

hotels onder het merk NH Collection opereren in Argentinië, Chili, Colombia, Ecuador en

Mexico. De hotels, gevestigd in historische en iconische gebouwen op strategische locaties,

streven naar het overtreffen van de verwachtingen van gasten die op zoek zijn naar 'net dat

beetje extra' in hun reizen, zowel zakelijk als privé. Door de combinatie van high-end

gastronomie, technologische innovatie én design biedt NH Collection gasten onder het motto

'feel the extraordinary' een memorabele beleving.

“De lancering van NH Collection in Latijns-Amerika onderstreept onze strategische focus in

deze regio. Wij streven ernaar om eerste keus te zijn voor een overnachting of meeting,

zakelijk of privé, en gasten te verrassen door hun verwachtingen te overtreffen en hun verblijf

daardoor meer dan aangenaam te maken”, aldus Ramón Aragonés, Global Managing Director

van NH Hotel Group.

NH Hotel Group zal haar NH Collection portfolio in Latijns-Amerikaanse steden blijven

uitbreiden. Naar verwachting zullen er tussen 2016 en 2018 nog vier NH Collection hotels

openen in Mexico en Chili. Dit najaar zal in de Mexicaanse stad León het nieuwe NH Collection

León Poliforum de deuren al openen voor gasten.

NH Collection Mexico City Reforma

NH Collection Mexico City Reforma is gelegen in het hart van de financiële en toeristische wijk

van Mexico City. Het onlangs gerenoveerde hotel beschikt over 306 kamers waar gasten kunnen

genieten van de NH Collection Brilliant Basics op de kamers, zoals het 34 cm dikke NH

Collection Sleep Better matras, een douche met regeneffect, een LED flatscreen televisie en een

Nespressomachine. Hoogwaardige gastronomie is één van de pijlers van het merk NH

Collection. In NH Collection Mexico City Reforma kunnen gasten terecht bij restaurant Obvio,

dat het beste van de Mexicaanse keuken combineert met internationale smaken. Het hotel

beschikt daarnaast over een unieke ronde bar, Bar 155, waar gasten kunnen genieten van

Europese cocktails met Mexicaanse invloeden en verse groente- en fruitsappen. Tenslotte biedt

NH Collection Mexico City Reforma tien volledig uitgeruste meeting- en eventzalen, een

verwarmd buitenzwembad, een terras en een full-service fitnesscentrum.



Van links naar rechts: Alfredo Fernández Agras (NH Hotel Group´s Co-Chairman), Enrique

de la Madrid (Mexicaanse Minister van Toerisme), Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño

(Spaanse Ambassadeur in Mexico), and José Antonio Castro Sousa (NH Hotel Group´s Co-

Chairman).
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OVER NH COLLECTION

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 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.
De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen in 2014, 2015 en 2016.
Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 30 countries in
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.

Inge Conradi
PR & Communication Specialist
Benelux, UK, France & Africa 
i.conradi@nh-hotels.com
+31 6 50636698

mailto:i.conradi@nh-hotels.com
http://nhcollection.pr.co/images/228146
http://nhcollection.pr.co/images/228141
http://nhcollection.pr.co/images/228142
http://nhcollection.pr.co/images/228140
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647


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. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the
Zoover Award for Best Hotel Chain in 2014, 2015 and 2016. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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