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Pražské hotely Hilton uspořádaly pro své klienty velkolepou párty
ve stylu Alenky v říši divů
PRAHA, 1. července 2016 – Pražské hotely Hilton uspořádaly pro své klienty a obchodní partnery
velkolepou párty. Eventu ve stylu Alenky v říši divů, který proběhl v kongresovém sále hotelu Hilton
Prague s tematickou výzdobou a projekcemi, se zúčastnilo 500 hostů.
Zástupci obchodního oddělení pražských hotelů Hilton vítali hosty v tematických králičích
kostýmech. Součástí programu bylo mimo jiné taneční vystoupení v podání dvaceti zástupců
obchodního oddělení hotelů, profesionální vystoupení skupiny Neonheads či bublinová show. Hosté
také soutěžili o nejlepší kostým a bavili se doprovodnými aktivitami ve foyer kongresového sálu.
Celým večerem hosty provázel moderátor Petr Vondráček v převleku Klouboučníka.
Nechyběla tradiční charitativní tombola s hodnotnými cenami včetně pobytů v hotelech společnosti
Hilton Worldwide. Výtěžek z prodeje lístků se vyšplhal na 50.000 Kč. Charitativní šek na tuto částku
předal generální ředitel pražských hotelů Hilton Michael Specking zástupkyni Nadace Terezy Maxové
dětem Petře Zapletalové na podporu vzdělání mladých lidí z dětských domovů a v pěstounské péči.
K jídlu byly podávány vybrané kreativní delikatesy mezinárodní kuchyně restaurace CzecHouse Grill
& Rotisserie hotelu Hilton Prague a pokrmy s dotekem Asie připravené týmem restaurace Zinc
hotelu Hilton Prague Old Town, k pití mimo jiné i výběr koktejlů Cloud 9 sky bar & lounge.
Jeden z hlavních partnerů akce, společnost AV Media, se postarala o kompletní technologické
zajištění a pomohla tak navodit magickou atmosféru, která v hotelu Hilton Prague panovala. Využila
k tomu moderních technologií, konkrétně se jednalo o 12-ti metrovou LED stěnu a čtyři boční
projekce, na kterých po celý večer běžela zábavná kulisa s pohádkovými motivy. Hosté obdivovali
nejen interaktivní bar, ale i tématickou projekci na stůl „tablemapping“. Atmosféru akce v sále
podtrhla led světla Robe a ozvučení L’Acoustic.
Poděkování patří i partnerům, kteří akci podpořili, společnostem AV Media – hlavnímu partnerovi,
Coca-Cola HBC Česká republika, BMS Creative, C.I.P.A., Delta Airlines, Design, Ice Art, Mattoni,
Makro, Mikenopa, Pepsico a Znovín Znojmo.

Přílohy:
Foto 1 - předání charitativního šeku – zleva Petra Zapletalová, Nadace Terezy Maxové dětem,
Michael Specking, generální ředitel Hilton Prague a Hilton Prague Old Town, Petr Vondráček,
moderátor
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Foto 2 – zleva Petr Vondráček, moderátor a Michael Specking, generální ředitel Hilton Prague a
Hilton Prague Old Town
Foto 3 – tým oddělení Business Development pražských hotelů Hilton s generálním ředitelem Hilton
Prague a Hilton Prague Old Town Michaelem Speckingem
Foto 4 – zleva Stefan Bauer, manažer hotelu Hilton Prague; Petr Vondráček, moderátor; Michael
Specking, generální ředitel Hilton Prague a Hilton Prague Old Town; Christian Schwenke, manažer
hotelu Hilton Prague Old Town
-###-

Pro více informací o hotelích Hilton Prague a Hilton Prague Old Town navštivte
http://news.hilton.com/prague a http://news.hilton.com/pragueoldtown.
O hotelu Hilton Prague
S 791 pokoji je hotel Hilton Prague největším moderním hotelem v České republice. Nabízí tři
restaurace a dva bary včetně renovovaného střešního Cloud 9 sky bar & lounge s nádherným
výhledem na město, dále také LivingWell Health Club & Spa s krytým bazénem a squashovým
kurtem. Hoteloví hosté mohou využít klubovou místnost Executive Lounge (v závislosti na typu
pokoje) a moderní konferenční prostory s kongresovým sálem pro 1.500 hostů, společenským sálem
Hilton Grand Ballroom pro 650 hostů a 37 multifunkčními zasedacími a banketními salonky.
Ocenění:
Certifikát výjimečnosti cestovatelského portálu Tripadvisor 2016
Nejlepší hotel pro obchodní klientelu ve východní Evropě již šestým rokem po sobě, Business
Traveller Awards 2015
Nejlepší hotel pro obchodní klientelu v České republice již šestým rokem po sobě, Business
Destination Awards 2015
Nejlepší hotel v České republice, World Travel Awards 2015
Nejlepší hotel v ČR pro kongresy a obchodní klientelu, TTG Travel Awards 2015

O hotelu Hilton Prague Old Town
Hotel Hilton Prague Old Town s 303 pokoji pro se nachází v samém srdci města poblíž hlavních
pamětihodností. Hostům nabízí autentický, přesto moderní zážitek z pobytu v Praze. Vedle
restaurace, lounge & baru Zinc, zaměřené na moderní evropskou kuchyni s dotekem Asie, má Hilton
Prague Old Town k dispozici 1,200 m² konferenčních prostor pro skupinky od 10 do 800 delegátů ve
14 konferenčních salóncích a stylovém společenském sále Dvořák. Samozřejmostí je nejmodernější
technické vybavení. Hosté mohou využít přístup do klubové místnosti Executive Lounge a fitness
centra Cybex health club & spa s bazénem.
Ocenění:
Certifikát výjimečnosti cestovatelského portálu Tripadvisor 2016
Jeden z nejlepších 25 hotelů ve střední Evropě, Condé Nast Readers Choice Awards 2015

O společnosti AV Media, a.s.:
Společnost AV MEDIA, a.s. je již téměř 25 let předním dodavatelem audiovizuálních technologií na
našem trhu. Kromě poradenství a prodeje audiovizuální techniky se zabývá i technologickým
zajištěním eventů od tiskových konferencí a management meetingů, přes stánky na výstavách až po
nadnárodní kongresy s několika tisíci účastníky. AV MEDIA je mj. oficiálním dodavatelem českého
olympijského svazu a i v letošním roce navrhuje a technologicky zajištuje Český dům v Rio de Janeiru
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a olympijský park na Lipně.
www.avmedia.cz

O společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.:
Společnost Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. patří mezi největší výrobce nealkoholických
nápojů v České republice a na Slovensku. Rozmanité portfolio, nadšení pro exekuci na trhu a
dlouhodobá vize podporují závazek společnosti k dosažení udržitelného růstu podnikání
zodpovědným způsobem. V České republice a na Slovensku spolupracuje Coca-Cola HBC Česká
republika, s.r.o. s více než 60.000 zákazníky, kterým nabízí nejen nápoje, ale i široké spektrum
služeb, které navyšují komfort při prodeji zboží konečným spotřebitelům, a tím pomáhají
prodejcům v jejich podnikání.
www.coca-cola.cz
O společnosti C.I.P.A. spol. s r.o.:
Společnost C.I.P.A. spol. s r.o. se specializuje na dovoz a distribuci potravin pro střední a vyšší
gastronomii. Na českém trhu působí již 20 let a za tu dobu si vydobyla kredit spolehlivého a vysoce
profesionálního partnera v oboru. Společnost je přísně orientována na kvalitu dodávaných produktů
i služeb, v České republice patří k absolutní špičce mezi dovozci čerstvých ryb a mořských plodů.
Mezi další produkty, které společnost C.I.P.A. spol. s r.o. dodává, patří speciality pro italskou
gastronomii, vysoce kvalitní steaková masa, francouzské sýry a v poslední době také velmi oblíbené
produkty pro přípravu sushi.
www.cipa-gastro.cz
O Nadaci Terezy Maxové dětem:
Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.
Jednoznačným cílem nadace je proto snížení počtu dětí v ústavech v České republice, a to
prostřednictvím finanční podpory všech aktivit, které přispívají k efektivnímu plnění všech nadačních
cílů a které jsou v souladu se stanovami.
www.terezamaxovadetem.cz
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