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Знаете ли, че...

• „Кемпински“ е най-старата 

луксозна верига хотели в Европа с над 

110-годишна история и портфолио от 

76 петзвездни хотела в 30 страни.

• Компанията е основана през 1897 г. 

и води началото си от  

семейния бизнес за 

вино на Бертхолд 

Кемпински.

Пазар
„Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ е 
открит през октомври 2005 г. Хотелът е от-
ворен целогодишно и предлага отлични възмож-
ности както за отдих и развлечение, така и за 
провеждане на мероприятия и бизнес срещи.
Той е единственият петзвезден хотел в 
региона от международна верига, както и 
единствен член на The Leading Hotels of The 
World и Kiwi Collection за България. Намира се 
в непосредствена близост до първа станция 
на кабинковия лифт и на кратка разходка до 
центъра на града. През зимния сезон гостите 
на хотела имат възможност да си закупят VIP 
ски карти и да се възползват от бърз и дирек-
тен достъп до кабинковия лифт.

Постижения на марката 
Сред най-значимите постижения на хотела са 
наградите за Водещ български СПА курорт за 
2007, 2008, 2009, 2012, 2013 и 2014 г., Най-до-
бър ски хотел на България за 2013 и 2014 г., 
SPAFinder Reader Choice Award за четири поред-
ни години от 2010 до 2013 г. и Водещ курорт 
на България за 2012 и 2013 г.   
През 2013 г. президентският апартамент 
на „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ бе 

включен в класацията на „Топ 101 апарта-
мента в света“, създадена от луксозното 
лайфстайл списание в САЩ Elite Traveler.
В пет поредни години хотелът печели Удосто-
верение за върховни постижения (Certificate of 
Excellence) от TripAdvisor и вече е сред носи-
телите на TripAdvisor Серификат за отличие 
Hall of Fame.
„Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ заема 
първо място в категорията „Топ 25 луксозни 
хотели в България“ в класацията на TripAdvisor 
за 2015 г. Хотелът също така е сред отличени-
те и в категориите „Топ 25 хотели в България“ 
и „Топ 25 хотели в обслужването“.
През 2009, 2011, 2012 и 2015 г. хотелът има 
честта да бъде основен партньор в дома-
кинството на състезанията от Световните 
ски купи в Банско и на Шестото благотвори-
телно ски състезание под надслов „Звезден 
отбор за децата“ на принц Албер II от 
Монако.
През годините хотелът е посре-
щал множество филмови звезди, 

спортисти и знаменитости, включително 
Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Долф 
Лундгрен, Кенди Дълфър, Линдзи Вон, Ана Фе-
нингер, Лара Гут, Хики Хосп, Алберто Томба, 
Марк Жирардели, Стефан Еберхартер, Ева 
Грийн, Андреа Баника, Соломон Бърк и много 
други.

Продуктът
Хотелът разполага със 157 стаи и апартамен-
та, включващи 110 делукс стаи, 21 екзекютив 
стаи, 14 джуниър апартамента, седем делукс 
апартамента, три алпийски апартамента, 
един панорамен апартамент и един прези-
дентски апартамент. Всички помещения са 
елегантно обзаведени в алпийски стил и 
разполагат със собствен балкон, просторна 
баня с отделни вана и душ кабина, климатик, 
кабелна телевизия, минибар, безплатен Wi-Fi 

интернет, работно бюро, сейф, огле-
дало в цял ръст, сешоар, телефон 

с гласова поща, халат за баня и 
чехли. 
С обща площ от 1200 кв. м спа 
центърът на хотела е един 
от най-големите и най-добре 
оборудваните в Банско и е 

част от голямото семейство на 
Kempinski The Spa. 

Kempinski The Spa е пътешествие, 
вдъхновено от смяната на сезоните в 

Европа. Спа процедурите възстановяват 
естественото равновесие в организма, позо-
вавайки се на мъдростта и лечебните свойс-
тва на природата. Използват се единствено 
натурални масла от козметичните линии на 
Elemental Herbology за сезонните масажи и 
St Barth и Thalgo за процедурите за лице и 
тяло.
Kempinski The Spa разполага с външен и вът-
решен басейн, закрито и открито джакузи, 
хамам и арома парна баня, финландска и био 
сауна, 12 стаи за процедури, джакузи, открит 
тенис корт, изцяло обновен фитнес, солариум 
и уникална снежна стая. 
Ексклузивно за България и само в Kempinski 

„Кемпински Хотел Гранд Арена 
Банско“ е единственият 
хотел от международната 
верига за луксозни хотели 
„Кемпински“ в България. 
Хотелът е носител на 
множество награди и отличия 
и е известен с високото 
качество на предлаганите 
продукти и безупречно 
обслужване. 

www.kempinski.com/bansko  
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• През 2013 г. марката „Кемпински“ пе-

чели наградата Най-добра луксозн
а хотел-

ска марка от Voyage 10th Year Anniversary 

Travel Brand Annual Awards.
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Марката „Кемпински“ навлиза в България с отваря-
нето на първия си хотел в София, който през 2015 г. 
излиза от портфолиото на веригата.

Откриване на „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“.

През януари, след близо 100 дни на рекон-
струкция, „Кемпински Хотел Гранд Арена 
Банско“ открива чисто новия си президентски 
апартамент. Само няколко месеца по-късно 
апартаментът е включен в класацията „Топ 
101 апартаменти в света“ на луксозното 
американско лайфстайл списание Elite Traveler. 

На 1 февруари „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ стана 
един от 40-те хотела от веригата „Кемпински“, чиито спа 
центрове гордо носят името Kempinski The Spa.

„Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ празнува 
10 години от откриването си.

The Spa гостите могат да опитат уникална-
та AlphaSphere – мултисензорно преживяване 
от звук, светлина, топлина и движение. 
„Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ предла-
га на своите гости и една иновативна услуга, 
наречена Asyra – най-модерната технология 
за енергийни изследвания, която представя 
картина на цялостното здравословно състоя-
ние и предлага решения как да бъде подобрено 
чрез промяна в диетата.
Хотелът предлага и превъзходни конферент-
ни съоръжения – четири зали с естествена 
дневна светлина, безплатен Wi-Fi интернет, 
пълна техническа поддръжка, личен конферен-
тен асистент, както и експертни кетъринг 
и банкетни услуги за организиране на всички 
видове мероприятия.
„Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ разпо-
лага с пет бара и три ресторанта. Гостите 
могат да опитат изискани италиански специа-
литети в средиземноморския ресторант 
„Коме Прима“ или да се отправят на пъте-
шествие до Азия в уникалния „Суши бар“ и „Те-
паняки грил“. Пиано бар „Синг Синг“ е сърцето 
на нощните забавления през целия ски сезон, а 
лятната „Ла Веранда“ тераса е перфектното 
място за освежаващ коктейл край басейна с 
величествена гледка към Пирин планина.
Гостите на хотела могат да се възползват 
от изключителен пакет от допълнителни услу-
ги като ВИП ски карти, модерен ски гардероб, 
безплатен детски клуб, безжичен интернет 
във всички общи части, външен и вътрешен 
паркинг, велосипеди под наем, пране и хими-
ческо чистене, фризьорски салон, магазини и 
бизнес център услуги.

Съвременно развитие
С оглед поддържането на високото качест-
во на предлаганите продукти и услуги, всяка 
година хотелът предприема освежителни ре-
монтни дейности и реновация. Хотелът отво-
ри врати на своя нов панорамен апартамент, 
предлагащ на гостите ненадмината панорам-
на гледка към ски пистите и Пирин планина.
Изцяло обновени са и всички апартаменти и 
екзекютив стаи, както и някои от общите 
части на хотела.
Фитнес центърът на хотела също е изцяло 
реновиран, като размерът му е увеличен двойно 
– от 70 кв. м на 140 кв. м. Новият фитнес пред-
лага 16 нови уреда, включително пет кардиосъ-
оръжения и множество тренировъчни аксесоари 
от марката TechnoGym, известна като свето-
вен лидер на фитнес и уелнес оборудване. 

нии, чрез глобалните офиси на „Кемпински“ във 
Франкфурт, Лондон и др.

Хотелът има силно развито предста-
вяне в интернет и взема активно 

участие в социалните мрежи 
и онлайн каналите. Разполага 
и с актуализиран уебсайт на 
английски, български, руски и 
немски език, което го прави 
достъпен за всички настоящи и 

бъдещи гости на хотела. 

Ценности на марката
Като част от голямото семейство на 

„Кемпински“ хотелът предоставя на всички 
свои гости индивидуално петзвездно обслуж-
ване, съобразено с най-високите европейски 
стандарти. 

„Кемпински“ подкрепя дейността на фондация 
„BE“ в борбата срещу инфекциозните болести, 
има своя собствена програма за подпомагане 
на „Млади таланти“ и поема отговорност за 
активно намаляване на екологичното въз-
действие на своите хотели с Green Inspiration 
програма, с която ангажира и служители си, и 
гостите на своите хотелите.
Философията на хотела е изцяло ориентира-
на към клиента и качеството на предлагания 
продукт и обслужване.

Промоция
Продуктите и услугите на „Кемпински 
Хотел Гранд Арена Банско“ се промо-
тират чрез разнообразни методи, 
сред които директни срещи за 
продажба в България и страни-
те на потенциалните пазари, 
активно участие в турис-
тически и търговски борси, 
съвместни инициативи с други 
„Кемпински“ хотели в региона 
и Европа, разпространение на 
рекламни материали, ежемесечен 
електронен информационен бюлетин 
до гостите на хотела с актуални промоции, 
външна реклама и билборд кампании в различни 
градове на България, изпращане на прессъобще-
ния до медиите, печатна реклама, радио кампа-
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