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Moderne sønderjyde tjekker ind hos Danmarks største hotelkæde
Det sønderjyske Hotel 6400 træder ind i landets største hotelkæde, Small Danish Hotels, hvor søsterhotellet
Benniksgaard allerede er mangeårigt medlem. Det skal styrke forretningsgrundlaget for det nye hotel.
Hotel 6400s fokus er på moderne minimalisme med en stærk ambition om at skabe maksimalt udbytte for
gæsterne. Gæsterne vil de blandt andet tiltrække ved at tjekke ind i Small Danish Hotels, hvor hotellet vil drage
fordel af hotelkædens landsdækkende netværk.
”Det er vigtigt for os at være med i et netværk. Det giver os mange gode samarbejdspartnere i branchen, som vi
kan sparre med og måle os op ad. Dermed får vi en bedre pejling af vores arbejde og produkt. Vi bliver holdt til
ilden og får inspiration til at optimere og finde nye muligheder. Min erfaring fra Benniksgaard er dertil, at vi
skaber et øget salg og sparer penge, blandt andet på annoncepakker, ved at være en del af hotelkæden. Det
giver os en bedre forretning, hvilket kan ses på bundlinjen,” siger Mads Friis, indehaver af Hotel 6400.
Hotel 6400 er et trestjernet hotel i udkanten af Sønderborg med kun 1,5 km til det pulserende liv i byens
centrum. Det har 48 dobbeltværelser samt egne fitness faciliteter. Sønderborg er, som Syddanmarks største by,
en attraktiv destination for ferie- og erhvervsgæster fra hele Danmark, og Small Danish Hotels glæder sig derfor
over at kunne tilføje Hotel 6400 til den landsdækkende hotelkæde.
”Med Hotel 6400 kan vi sætte endnu en knappenål i Danmarkskortet. Det er et splinternyt cityhotel, som passer
perfekt ind i vores portefølje, hvor det supplerer med høj kvalitet og moderne stil til feriegæster og til de
erhvervsgæster, der besøger Sønderborgs mange virksomheder. Hotel 6400 vil helt klart være med til at styrke
vores position på det sønderjyske marked,” siger direktør i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen.
Sønderborgs charmerende havnefront med caféer og restauranter samt den hyggelig bymidte med spændende
butikker er med til at lokke turister til byen. Sønderborg og omegn byder desuden på attraktioner som Dybbøl
Mølle, historiecenter 1864, Sønderborg Slot, Gendarmstien, Universe Science Park og Gråsten Slot.
Small Danish Hotels repræsenterer i dag over 80 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: Hotel 6400 i Sønderborg har tjekket ind hos Small Danish Hotels, der med over 80 hoteller i
medlemsskaren, er landets suverænt største hotelkæde. Hotel 6400 er ejet af Torben Hansen, Mads Friis og Tony
Hauboff (fra venstre mod højre).

For yderligere information kontakt Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon 21 67 44
55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
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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

