
Marriott International
se extinde pe aeroportul
din Frankfurt
l Criza coronavirus afecteazã, însã, compania hotelierã, care
îºi trimite angajaþii în concediu fãrã platã

Marriott International Inc., cel mai
mare operator hotelier din lume, a
lansat, luna trecutã, o nouã ofertã pe
aeroportul din Frankfurt, în urma
unui angajament pe termen lung
pentru modernizarea ºi extinderea
existentului Sheraton Frankfurt Air-
port Hotel & Conference Center.

Renovarea proprietãþii nu va pune
pe piaþã doar un hotel Sheraton re-
novat, ci ºi un hotel Marriott nou,
aducând într-un singur loc, pentru
prima datã, douã dintre cele mai cu-
noscute branduri ale Marriott
International.

Potrivit Travel Trade Daily, fiecare

hotel este distinct ºi pãstreazã carac-
teristicile individuale ale mãrcilor, in-
clusiv camerele de oaspeþi, holurile ºi
barurile, dar oferã ºi facilitãþi extinse,
inclusiv sãli de mese, de conferinþe ºi
de fitness.

Ocupând anterior trei clãdiri inter-
conectate cu 1.008 camere, Sheraton
Frankfurt Airport Hotel & Conference
Center a fost împãrþit într-un hotel
Sheraton cu 779 de camere ºi un ho-
tel Marriott cu 233 camere.

În ultimii cinci ani, toate camerele
hotelului Sheraton au fost renovate
astfel încât sã ofere o experienþã mai
confortabilã. Concentrat pe conecta-

rea comunitãþilor în linie cu viziunea
brandului, hotelul Sheraton va oferi
în curând un nou Sheraton Club
Lounge.

De precizat cã Marriott Internatio-
nal a început sã îºi trimitã acasã tem-
porar salariaþii în martie, în condiþiile
în care industria hotelierã a fost lovitã
puternic de închiderea unitãþilor de
cazare ºi de anularea cãlãtoriilor din
cauza pandemiei de coronavirus. Po-
trivit Wall Street Journal, zeci de mii
de angajaþi ai companiei sunt
afectaþi de aceastã situaþie.

Publicaþia americanã scrie cã în
aceastã perioadã salariaþii de la uni-

tãþile închise nu vor fi plãtiþi, iar per-
sonalul de la hotelurile care încã fun-
cþioneazã este redus, de asemenea
prin trimiterea în concediu fãrã platã.

La sfârºitul lui 2019, Marriott avea
aproximativ 174.000 de angajaþi.
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