200. Hotelstars védjegy a Globall Football
Park and Sporthotelnek
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A hazai Hotelstars Union minősítési rendszerben megméretett szállodák sorában 200. házként
kapta meg ünnepélyes keretek között a négycsillagos minőséget igazoló védjegytáblát a
Globall Football Park & Sporthotel január 26-án, Telkiben.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Egervári Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség
elnöke is, aki elmondta: nagy öröm számára és az egész magyar válogatott számára, hogy a
második otthonukként szeretett szálloda munkáját most a sportszakmai dicséretek mellett
most turisztikai elismerésben is részesítik. Mint fogalmazott, az objektív kritériumokon és az
infrastruktúrán túl mindenképpen dicséret illeti a személyzet csapatmunkáját és hozzáértését,
kedvességét, vendégszeretetét.
Polgár András szállodaigazgató kiemelte:
számukra nem volt kérdés, hogy csatlakoznake a nemzetközi minősítési rendszerhez, hiszen
egy felelősséggel gondolkodó szállodának a
mai kiélezett versenyben elengedhetetlen az
állandó és garantált minőség. A védjegy ezt
igazolja, nemcsak a szakma és a partnerek,
hanem a vendégek felé is. A 64 szobás, 6
hektáros területen fekvő szálloda idén lép a
harmadik évébe, az eltelt idő alatt számos
dicséretet bezsebelt már sportszakmai körökben, az UEFA és a FIFA vezetősége is
elismeréssel nyilatkozott a helyszín felszereltségéről, minőségéről. A hazai válogatott mellett
külföldi csapatok is egymásnak adják a kilincset a szállodában. A sport vonal mellett azonban,
a többi időszak kitöltésére a corporate szegmens is egyre erősebb a szállodában, nekik a
konferencia- és tréninglehetőségeken túl változatos csapatépítő programokat vezettek be.
Lukács Attila röviden bemutatta a jelenlévőknek a Hotelstars Uniont, melyhez mostanra 11
ország 18 ezer szállodája csatlakozott már. A 270 pontból álló kritériumrendszeren itthon 200
hotel mérette meg magát eddig sikeresen, a regisztráltak száma pedig folyamatosan nő,
mostanra meghaladta a 330-at, ami a hazai szállodai szobakapacitás 40 százalékát fedi le.
Mint emlékezetes, a Hotelstars mellett foglalt állást korábban az Országgyűlés Sport és
Turizmus Bizottsága. Legutóbb, december legelején Szőllősi László NGM helyettes
államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalások lezárására az MSZÉSZ téli (november végén
lezajlott) közgyűlésén megválasztott új elnökségével történő egyeztetést követően kerülhet
sor.

