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Eesti hotellikett Hestia tugevdas Riias haaret
Lätis turuosa kasvatada sooviv Eesti hotellikett Hestia Hotel Group alustas Riia
vanalinnas asuva Radi un Draugi hotelli opereerimist. Tegemist on Hestia teise
hotelliga Riias.
Hestia eesmärk on tugevdada oma positsiooni Riias ning kasvada Läti pealinnas nii
hotellide arvu kui turuosa poolest. Pikemas perspektiivis soovib hotellide arvu poolest
suurim Eesti hotellikett areneda kõiki Baltimaid katvaks brändiks.
Hestia Hotel Groupi tegevjuhi Kaisa Mailendi sõnul on Radi un Draugi hästi toimiv ja
edukas hotell, mis sobitub ideaalselt Hestia ambitsiooniga luua ja arendada Baltikumi
katvaid 3–4 tärni hotellilahendusi.
„Hestia on Riias, et jääda ja kasvada. Radi un Draugi on hinnatud ja armastatud hotell,
mis on Hestia grupi jaoks väärtuslik täiendus ning võimaldab meil senisest paremini
teenindada oma suurt kliendibaasi,“ ütles Mailend. „Hestia eeliseks on mitmekülgne
valik omanäolisi hotelle ning Radi un Draugi on meile väärikas täiendus. Hotellil on oma
selgelt eristuv nägu, mistõttu ei ole meil kavas viia läbi suuremaid sisulisi muudatusi.
Soovime, et klient saaks igas Hestia hotellis ühtlaselt kvaliteetse, kuid erilise kogemuse.“
Kuulumine Hestia gruppi võimaldab kasvatada 24 aastat tegutsenud Radi un Draugi
kliendibaasi ja tutvustada seda uutele inimestele. Peamised uuendused puudutavad ITlahendusi, et tõsta klientide teenindamise kvaliteeti.
„Hestia tugev positsioon Eestis ja head kliendid loovad eelduse kasvada Lätis ja vaadata
Leedu suunal,“ lausus Mailend. „Riia on piirkonna äri- ja puhkuseturismi seisukohalt
võtmelinn. Nõudlus ööbimiste järgi Riias on meie klientide seas üha suurem ning linna
soovib järjest rohkem avastada Skandinaavia klient, kelle jaoks Tallinn ja Eesti juba
tuttav. Meie jaoks on oluline siin oma inimeste jaoks olemas olla ning neid parimal moel
teenindada.“
Riias kuulub Hestia gruppi ka südalinnas asuv Hestia Hotel Jugend. Eestis opereerib
Hestia seitset hotelli, millest kuus asuvad Tallinnas. Lisaks kuulub gruppi ka Tallinna
lähedal Laulasmaal asuv spaahotell.
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Hestia Hotel Group OÜ on 2014. aastal Eesti-Skandinaavia kapitalil loodud kontserni
emafirma. Grupil on kahes riigis kokku ligi 1000 hotellituba. 2019. aasta lõpus avatakse
Tallinna kesklinnas 10. hotell Hestia Hotel Kentmanni.
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