
Apple Leisure Group en NH Hotel Group
maken hun strategische bondgenootschap
bekend om samen vakantie resorts in Europa
te beheren
Apple Leisure Group, leider in het luxe all inclusive segment,
brengt de merken van AMResorts naar Europa en introduceert
een nieuw driesterren merk; Amigo Hotels & Resorts.

NEWTOWN SQUARE, Pennsylvania en MADRID (17 mei, 2018) – Apple Leisure Group

(ALG) en NH Hotel Group (NH) hebben vandaag de creatie van een strategisch

bondgenootschap bekend gemaakt om de de merken van AMResorts, in Europa te

introduceren, allereerst in Spanje.

AMResorts is een van de bedrijven van ALG en komt naar Europa met twee van zijn zes merken:

Secrets Resorts & Spas, dat een concept alleen voor volwassenen aanbiedt, en Dreams Resorts

& Spas; bovendien lanceert het Amigo Hotels & Resorts, een nieuw drie sterren merk dat een

geheel ander concept biedt dan de merken die deel van hun collectie uitmaken. AMResorts zal

zich bezighouden met het beheer van het merk en de commercialisering van de resorts, terwijl

NH de operatieve kant op zich zal nemen. De eerste resorts in Europa zullen in de loop van 2019

open gaan.

“Spanje heeft een grote diversiteit aan stranden en vakantiebestemmingen en
is een van de sterkste All Inclusive markten buiten het Caribisch gebied”, zoals
Alex Zozaya, CEO van de Apple Leisure Group, opmerkt. “De ervaring die de
NH Hotel Group in Europa heeft maakt het de ideale partner om de merken
van AMResorts in de mediterrane landen van het continent te introduceren,
waarbij dit strategische project vanuit Spanje begonnen zal worden.”
— Alex Zozaya, CEO van de Apple Leisure Group

http://www.amresorts.com/
http://www.algdevelopment.com/


Daarnaast merkt Ramón Aragonés, CEO van de NH Hotel Group, op dat “het
project voortkomt uit de geconsolideerde relatie tussen beide bedrijven wat
leidt tot het bij elkaar brengen van de dynamische
commercialiseringscapaciteit en de erkenning van de vakantiemerken van het
Noordamerikaanse bedrijf AMResorts en onze uitgebreide ervaring als
leidende touroperator binnen Europa en Latijns-Amerika. Het resultaat is een
aantrekkelijk model van hotel, dat al met succes door de beide bedrijven in het
Caribisch gebied uitgeprobeerd is en dat profijt zal trekken uit de sterkste
punten van beide groepen om de verwachtingen van de cliënten binnen dit
segment op de belangrijkste toeristische bestemmingen in Europa te
overtreffen”.
— Ramón Aragonés, CEO van de NH Hotel Group

Een solide bondgenootschap

De uitbreiding in Europa is de volgende stap van het bondgenootschap dat in 2011 tussen

AMResorts en NH is ontstaan, toen de beide bedrijven een vergelijkbaar model creëerden om

met drie resorts in de Dominicaanse Republiek te werken.

 

De twee groepen zijn goed bekend op de markten waar zij optreden. NH bezit ongeveer 400

hotels in 30 landen. Het bedrijf is toonaangevend voor het segment stadshotels op globaal

niveau, waar het optreedt onder de merken NH Collection, NH Hotels en nhow. Het heeft een

uitgebreid aanbod in de belangrijkste bestemmingen van Europa, waar het over 318 hotels en

circa 50.000 kamers beschikt, wat betekent dat het een uitgebreide kennis van de hotelsector op

het continent heeft. Zijn oorsprong en de lange groeiende weg die ze in Spanje af hebben gelegd

heeft het tot de belangrijkste stedelijke aanbieder van het land gemaakt, met méér dan 130

hotels op deze markt.

 

Bovendien is AMResorts een van de sterkst groeiende Noordamerikaanse bedrijven voor luxe

toerisme in Mexico en het Caribisch Gebied waar het een verzameling van méér dan 52 resorts

heeft en méér dan 20 in ontwikkeling over heel Mexico, de Caraïben en Centraal-Amerika. Het

bedrijf verzorgt de diensten op het vlak van commercialisering, marketing en merkbeheer voor

Zoëtry®Wellness& Spa Resorts, Secrets®, Breathless®, Dreams®, Now®ySunscape® Resorts

& Spas. AMResorts is een van de bedrijven die deel uitmaken van ALG, het enige vertikaal

geïntegreerde bedrijf dat zich aan accommodatie in Noordamerika wijdt.

Sterke groei



Door middel van dit bondgenootschap, zullen de twee bedrijven bijkomende mogelijkheden

bekijken voor transformaties van bestaande hotels of het bouwen van nieuwe, die bij zullen

dragen aan de uitbreiding van de AMResorts in Europa. De eerste hotels van AMResorts op het

continent zullen in Spanje in de loop van 2019 beginnen te werken, op de bestemmingen

Lanzarote, Fuerteventura en Mallorca. De resorts zullen transformaties van het merk van

bestaande hotels zijn, die omgebouwd zullen worden om te voldoen aan de kwaliteitsnormen

van de merken waar AMResorts mee werkt.

“Spanje is de toegangspoort tot het vakantiesegment in het mediterrane
Europa. Het was in 2017 het tweede meest bezochte land in de wereld en we
bevinden ons op het meest geschikte moment om onze aanwezigheid aldaar
uit te breiden met een compagnon als de NH Hotel Group, die ons helpt met
onze entree tot de meest populaire en concurrerende bestemmingen in het
land, net als in andere landen aan de Middellandse Zee zoals Italië, waar NH
sterk aanwezig is”, zo zegt Javier Coll, Uitvoerende Vicevoorzitter en
Strategisch Directeur van de Apple Leisure Group. “De strategische
bondgenootschappen maken het ons mogelijk onze ervaring in de All Inclusive
sector toe te passen terwijl ze ons tegelijkertijd met de experts ter plaatse,
zoals NH, associëren, wat een extra waarde en alternatieven aan het merk en
de exploitatie door de hoteleigenaren voor wie we werken toevoegt”
— Javier Coll, Uitvoerende Vicevoorzitter en Strategisch Directeur van de Apple Leisure Group

Gericht op de Europese Markt

Niet alleen wordt Secrets y Dreams Resorts & Spas naar de Europese Markt overgebracht,

AMResorts zal tevens Amigo Hotels & Resorts op deze markt lanceren, een All Inclusive drie

sterren merk, gericht op familie’s en stellen. Het zal een eerste klas service geven en een

gastronomisch programma van hoge kwaliteit wat resulteert in een hoogwaardig globaal aanbod

waar de gasten uit kunnen kiezen.



“De toeristen die de meest bekende stranden van Spanje bezoeken zijn
geïnteresseerd in de perfecte combinatie van service, voorzieningen en
redelijke prijzen – dat is nu juist het kenmerk van het Amigo merk,” bevestigde
Gonzalo del Peón, voorzitter van AMResorts. “Door het combineren van de
merken hebben we de mogelijkheid aan de behoeften en verwachtingen van
een gevarieerde groep hotelgasten te voldoen, of het nu gaat om een
romantisch weekendje of een reis vol avonturen.”
— Gonzalo del Peón, voorzitter van AMResorts

Wilt u méér weten over het bondgenootschap tussen ALG en NH of wilt u méér informatie

hebben over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het luxe All Inclusive segment, kijk dan op

www.algdesarrollo.com.

Over Apple LeisureGroup

Apple Leisure Group® is een leidend bedrijf in de hotelsector, het heeft een unieke positie

binnen de Noordamerikaanse toeristenindustrie. Hun op verticale wijze geïntegreerde

zakenmodel en robuste infrastructuur is gebaseerd op de ervaring van een aantal bedrijven die

een uitzonderlijk hoge waarde aan veeleisende reizigers biedt en een uitstekend functioneren

van hotels aan eigenaren en investeerders. ALG wordt gevormd door de volgende bedrijven:

Apple Vacations®, een touroperator die op bestemmingen als Mexico en de Dominicaanse

Republiek optreedt; TravelImpressions®, een vooraanstaande groothandelaar die over een

globaal aanbod beschikt; CheapCaribbean.com®, een bekende OTA gespecialiseerd in

vakantiepakketten en accommodatie in Mexico en het Caribisch Gebied; AMResorts®,

leverancier van hotelbeheerdiensten voor zes luxe resortmerken; Amstar DMC®, een

beheerbedrijf op de bestemming zelf dat een reeks luxe vervoerdiensten over land, tours en

excursies aanbiedt; UnlimitedVacation Club®, een populair klantenbindingsprogramma van

AMResorts  voor veeleisende reizigers die alleen maar het allerbeste van hun vakantie

verwachten; en TriseptSolutions, een modern technologisch platform dat contact legt tussen

méér dan 80.000 agentschappen en de topleveranciers van reizen in dit segment. Voor meer

informatie over Apple Leisure Group, ga naar www.algdevelopment.com.

 

Over AMResorts

http://www.algdevelopment.com/
http://www.algdesarrollo.com/


AMResorts biedt commercialisering en beheer van merken op collectieve wijze voor zes

individuele hotelmerken, namelijk ZoëtryWellness& Spa Resorts, Secrets, Breathless, Dreams,

Nowy Sunscape Resorts & Spas. Het bedrijf met basis in NewtownSquare verhoogt voortdurend

de kwaliteitsnormen voor luxe All Inclusive formules dankzij de concepten EndlessPrivileges®,

Unlimited-Luxury® yUnlimited-Fun®. Gevestigd in Mexico, Jamaica, Curacao, de

Dominicaanse Republiek, Costa Rica en Panama, heeft AMResorts een verzameling van 52

geprezen resorts die eerste klas kamers bieden, een voortreffelijke ligging en uitzonderlijke

voorzieningen. Het ultra luxe merk Zoëtry® Wellness& Spa

Resorts www.zoetryresorts.com.mx; - 01800 017 3273; Secrets® Resorts &Spas, een merk

exclusief voor volwassenen - www.secretsresorts.com.mx - 01800 017 3273;

Breathless® Resorts & Spas,  een merk exclusief voor volwassenen -

 www.breathlessresorts.com.mx - 01800 022 0975; Dreams® Resorts & Spas,

familievriendelijke hotels - www.dreamsresorts.com.mx; - 01800 337 3267;

Now® Resorts & Spas, met een levendige en moderne sfeer - www.nowresorts.com.mx -

01800 002 0669; y Sunscape® Resorts & Spas, alwaar vertier verzekerd is –

 www.sunscaperesorts.com.mx – 01800 087 4890. Extra informatie, vakantie

aanbiedingen en offertes zijn online te vinden of op de bovengenoemde gratis 800

telefoonnummers of via de leidende reisagentschappen in Noordamerika, de VS, Mexico,

Europa, Centraal- en Zuidamerika.

AMResorts® heeft een speciale site voor de media. De afbeeldingen, logo’s, foto’s en het

materiaal van de hotels kan worden verkregen op www.amresorts.com/media.

 

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group (www.nhhotelgroup.com) is een geconsolideerde multinationale touroperator

en een van de voornaamste stadshotelbedrijven op  wereldniveau. Het bedrijft heeft ongeveer

400 hotels en 60.000 kamers in 30 landen in Europa, Amerika en Afrika, op bestemmingen als

Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bogota, Brussel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londen,

Madrid, Mexico DF, Milaan, München, New York, Rome of Wenen.

NH Hotel Group is een vooraanstaand verantwoordelijk bedrijf in de toeristensector dat een

reeks hotelservices aanbiedt die vooruitlopen op de behoeftes van alle doelgroepen:

Werknemers, Cliënten, Leveranciers, Aandeelhouders, de Maatschappij en het Milieu, waarbij

op alle details gelet wordt en efficiënte en duurzame oplossingen gegeven worden.

http://www.amresorts.com/www.amresorts.com/mediasite
http://www.amresorts.com/www.sunscaperesorts.com.mx
http://www.amresorts.com/www.nowresorts.com.mx
http://www.amresorts.com/www.dreamsresorts.com.mx
http://www.amresorts.com/www.breathlessresorts.com.mx
http://www.amresorts.com/www.secretsresorts.com.mx/
http://www.amresorts.com/www.zoetryresorts.com.mx


OVER NH HOTEL GROUP

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.

https://nhhotels.pr.co/images/281660
https://nhhotels.pr.co/images/281661
https://nhhotels.pr.co/images/281662
https://nhhotels.pr.co/images/281663


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.
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.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
fast 400 Hotels und 60.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 30 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

NH Hotel Groupnewsroom

https://nhhotels.pr.co/
https://nhhotels.pr.co/
https://www.nh-hotels.de/corporate/de
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647

