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Small Danish Hotels går med i verdens største
hotelorganisation
500 privatejede hoteller går nu sammen i verdens største hotelorganisation. Small Danish Hotels er
en del af det nye samarbejde, der blandt andet skal sende flere gæster til Danmark.
Small Danish Hotels er med, når to af verdens største hotelorganisationer Private Hotels Europe og Charme
& Caratère Hotels nu smelter sammen til klodens største organisation for privatejede hoteller.
Organisationen hedder Global Alliance of Private Hotels og repræsenterer over 500 hoteller fra hele
verden.
Det verdensomspændende samarbejde har først og fremmest til formål at styrke forretningspotentialet for
de enkelte hoteller i organisationen. Under fællesnævneren ”godt værtskab” skal hotellerne blandt andet
lede gæster videre til hinanden på tværs af markederne.
”Vi har store forventninger til samarbejdet, der ikke mindst giver os mulighed for at styrke vores position
og brand på det internationale marked. Med over 500 medlemmer kan vi også se frem til attraktive
stordriftsfordele til gavn for vores medlemmer, der samtidig får glæde af et fagligt netværk med global
rækkevidde,” siger direktør i Small Danish Hotels, Jørgen Christensen.
Den danske hotelkæde var i forvejen en del af den europæiske hotelorganisation Private Hotels Europe, der
også tæller kæderne Ringhotels i Tyskland, Petit Hotel i Sverige og Naturidyll i Østrig. Men nu kobler de fire
europæiske kæder sig altså på endnu en partner og opgraderer dermed samarbejdet fra europæisk til
globalt.
Den nye partner er Charme & Caratère Hotels, som har hovedsæde i Frankrig, men også dækker en række
hoteller i andre dele af verden. Charme & Caratère Hotels udvider samarbejdet med 270 nye medlemmer.
”Det udvidede samarbejde er en port til verden. Det gælder både for vores medlemmer, der bliver endnu
mere synlige for internationale gæster – men også for danskere på udkig efter hoteller med kerneværdier,
de kender fra Small Danish Hotels. Fremover gælder et gavekort til Small Danish Hotels således også til
resten af hotellerne i Global Alliance of Private Hotels,” siger Jørgen Christensen.
Samarbejdet mellem Private Hotels Europe og Charme & Caratère Hotels er netop trådt i kraft.
Billedtekst: Direktør i Small Danish hotels, Jørgen Christensen (th), er kommet i godt selskab. Her ses han
sammen med resten af organisationen fra Global Alliance of Private Hotels. Fra venstre er det Leena
Höbinger, Petit Hotel, Susanne Weiss, Ringhotels, Pelle Höbinger, Petit Hotel, Christina Neumeister-Böck,
Naturidyll Hotels, Helle Nørby, Small Danish Hotels, Jacques Barthélémy, Hôtels de Charme & de Caractère,
Bernd Kanzow, Ringhotels og Julien Valat, Hôtels de Charme & de Caractère.
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For yderligere information kontakt 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

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

