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Danmark får to markedsledende hotelkonferencer
København har siden 2010 været mødestedet, når Europas øverste beslutningstagere i hotelbranchen er
samledes for at drøfte de seneste nye trends indenfor investering, drift og udvikling af hoteller. Det er sket
på den vigtigste hotelkonference i det nordiske marked, HotCop, som startede som en mindre konference
om hotelejendomsmarkedet, men har vokset sig så stor, at arrangørerne nu har valgt at splitte den op i en
engelsksproget og en dansk konference med forskelligt fokus.
Nordic Hotel Consulting og Estate Media, der har samarbejdet om afviklingen af konferencen i alle årene,
kommer fremover til at drive hver sin platform for beslutningstagere i hotel- og ejendomsbranchen.
Der bliver tale om en fortsættelse af det internationale mødeforum samt en ny dansk mødeplads for alle,
der arbejder i krydsfeltet mellem hotel- og ejendomsbranchen.
- Den internationale og nordiske hotelbranche har været utrolig glad for at få et mødested med udspring i
et konferenceprogram om hotelmarkedets udvikling og tendenser i sammenhæng med en unik
netværksplatform. Vi kommer til at videreføre og udbygge profilen fra HotCop, og konferencen vil i lighed
med tidligere år have fokus på både investering, udvikling, drift og trends i hotelmarkedet med øget fokus
på et bredt nordisk og internationalt perspektiv. Vi oplever en stigende interesse blandt både nordiske og
internationale investorer, udviklere og operatører for det nordiske hotelmarked. Konferencen kommer til
ligesom HotCop hidtil,at blive afviklet på engelsk, siger partner Christian Kielgast, Nordic Hotel Consulting,
der er en nordisk rådgivningsvirksomhed rettet mod hotelmarkedet.
Konference- og medievirksomheden Estate Media vil fremover inkludere en dansk hotelkonference i sit
store og varierede konferenceudbud henvendt til bygge- og ejendomsbranchen.
- Den danske hotelbranche er i massiv vækst. Vi ser en række store investorer, der nu vælger at sætte
penge i hotelejendomme, og derfor forventer vi, at der vil være stor interesse for en konference om de
muligheder, der er for investeringer og udvikling af hotelejendomme i det danske marked. Konferencen vil
blive afholdt på dansk og henvender sig til danske aktører i ejendoms- og investeringsmarkedet siger adm.
direktør Kamilla Sevel, Estate Media.
Den internationale konference finder første gang sted 2. juni 2016, mens den danske hotelkonference løber
af stablen den 6. oktober 2016.
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