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Virolainen hotelliketju Hestia vahvisti asemiaan Riiassa
Latviassa markkinaosuuden kasvattamiseen tähtäävä virolainen hotelliketju
Hestia Hotel Group aloitti Riian vanhassakaupungissa sijaitsevan Radi un Draugi hotellin operoinnin. Kyseessä on Hestian toinen hotelli Riiassa.
Hestian tavoitteena on lujittaa asemaansa Riiassa ja suurentaa Latvian pääkaupungissa
sekä hotelliensa määrää että kasvattaa markkinaosuuttaan. Hotellien määrän osalta
Viron suurin hotelliketju haluaa pitkällä tähtäyksellä kehittyä kaikki Baltian maat
kattavaksi brändiksi.
Hestia Hotel Groupin toimitusjohtaja Kaisa Mailendin mukaan Radi un Draugi on hyvin
toimiva ja menestyvä hotelli, joka sopii ihanteellisesti Hestian kunnianhimoiseen
tavoitteeseen luoda ja kehittää Baltian kattavia 3–4 tähden hotelliratkaisuja.
”Hestia on tullut Riikaan jäädäkseen ja kasvaakseen. Radi un Draugi on arvostettu ja
suosittu hotelli, joka on Hestia-ryhmälle arvokas lisä ja antaa meille mahdollisuuden
palvella suurta asiakaskantaamme tähänastista paremmin”, sanoi Mailend. ”Hestian
etuna on monipuolinen valikoima omaleimaisia hotelleja ja Radi un Draugi on meille
arvokas täydennys. Hotellilla on oma selvästi erottuva ilmeensä ja siitä johtuen emme
aio tehdä suuria sisällöllisiä muutoksia. Haluamme, että asiakas saisi jokaisessa Hestian
hotellissa laatutasoltaan samanlaisen, mutta silti erityisen kokemuksen.”
Kuuluminen Hestia-ryhmään tarjoaa 24 vuotta toimineelle Radi un Draugi -hotellille
mahdollisuuden kasvattaa asiakaskantaansa ja esitellä hotellia uusille ihmisille.
Tärkeimmät uudistukset koskevat IT-ratkaisuja, jotka tähtäävät asiakaspalvelun laadun
kohottamiseen.
”Hestian vahva asema Virossa ja hyvät asiakkaat luovat edellytykset kasvaa Latviassa ja
tähyillä Liettuan suuntaan”, Mailend lausui. ”Riika on alueen liike- ja lomamatkailun
kannalta avainasemassa. Asiakkaidemme keskuudessa on majoituskysyntä Riiassa
jatkuvassa kasvussa ja kaupungin haluavat löytää myös yhä useammat
skandinavialaiset asiakkaat, joille Tallinna ja Viro ovat jo tuttuja. Meille on tärkeää olla
täällä asiakkaitamme varten olemassa ja palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla.”
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Riiassa Hestia konserniin kuuluu lisäksi ydinkaupungissa toimiva Hestia Hotel Jugend.
Virossa Hestia operoi seitsemää hotellia, joista kuusi sijaitsee Tallinnassa. Konserniin
kuuluu vielä Tallinnan lähellä Laulasmaalla toimiva SPA-hotelli.
Hestia Hotel Group OÜ on vuonna 2014 virolaisskandinavialaisella pääomalla luodun
konsernin emoyhtiö. Konsernilla on kahdessa maassa yhteensä lähes tuhat
hotellihuonetta. Vuoden 2019 lopussa Tallinnan keskustassa avataan 10. hotelli, Hestia
Hotel Kentmanni.
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