PRESSEMEDDELELSE
Den 31. maj 2017

Hotel Corona i Herning går med i Small Danish Hotels
Hotel Corona i Herning bliver en del af Small Danish Hotels. Partnerskabet skal være
med til at styrke hotellets markedsføring og tiltrække flere gæster.
Med et ønske om at skabe større synlighed og øge antallet af overnatninger slutter cityhotellet Hotel
Corona i Herning sig fra 1. juni 2017 til hotelkæden Small Danish Hotels. Hotellet får dermed sat den
vestjyske hovedstad på kædens Danmarkskort af overnatningssteder.
”Vi træder ind i Small Danish Hotels, fordi vi tror på, at det vil være gavnligt for forretningen. Ved at drage
fordel af hotelkædens branding og markedsføring kan vi trække flere gæster til. Vi bliver mere synlige over
for potentielle gæster blandt andet via Small Danish Hotels’ loyalitetsprogram og kædens bookingsystem.
Vi får desuden adgang til et fantastisk branchenetværk. Til gengæld bidrager vi med en vigtig placering i
smørhullet af Herning,” siger hoteldirektør Poul Müller, som har drevet Hotel Corona siden 2015.
Hotel Corona ligger i hjertet af Herning, centralt placeret på byens gågade, og tæller 52 værelser, som alle
har gennemgået en total renovering i 2016. Herning, der især er kendt for sine messer og koncerter, er et
væsentligt økonomisk center i Danmark, og byen tiltrækker hvert år en million besøgende fra både ind- og
udland. Small Danish Hotels glæder sig derfor over at kunne tilføje Hotel Corona til den landsdækkende
hotelkæde.
”Hotel Corona passer rigtig godt ind i vores medlemsskare. Med sine nyrenoverede faciliteter tilbyder det
høj kvalitet til sine gæster, og den centrale beliggenhed gør hotellet attraktivt for både ferie- og
erhvervsgæster. Vi er glade for at få et hotel i en driftig handels- og kulturby som Herning, der blandt andet
på grund af Messecenter Herning og multiarenaen Jyske Bank Boxen, tiltrækker mange erhvervs- og
eventgæster. Efterspørgslen fra vores kunder på et hotel i Herning har været stor, så Hotel Corona vil uden
tvivl være med til at styrke vores position på det vestjyske marked,” siger direktør i Small Danish Hotels,
Jørgen Christensen.
Small Danish Hotels repræsenterer i dag 83 slotte, hoteller, kroer og herregårde fordelt over hele landet.
Overnatningsstederne er individuelt ejet, men hele medlemsskaren byder på kerneværdier som personlig
betjening og godt værtskab.
Billedtekst: Poul Müller fra Hotel Corona i Herning håber at kunne trække endnu flere gæster til, når hotellet
fra 1. juni træder ind i Small Danish Hotels.

For yderligere information kontakt Hotel Coronas direktør, Poul Müller, på telefon 28 44 55 00 eller
mail corona@hotelcorona.dk eller Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon 21 67
44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand hos
Small Danish Hotels’ PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail
fv@ehrenberg-kommunikation.com

PRESSEMEDDELELSE
Om Small Danish Hotels
Small Danish Hotels er en frivillig landsdækkende kæde med håndplukkede hoteller, kroer, slotte og
herregårde, hvor nøgleordene er den personlige betjening og det gode værtskab. Hotellerne ejes og
drives af selvstændige hotelejere, slotsfruer og krofædre. Small Danish Hotels tilbyder unikt dansk
gæstgiveri på kongelige privilegerede kroer, eventyrlige oplevelser i historiske og naturskønne
omgivelser på slotte og herregårde, trendy boutique- og cityhoteller samt klassiske hoteller ved land,
vand og by landet over. For mere information: www.smalldanishhotels.dk

