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Informācija medijiem
Igaunijas viesnīcu tīkls Hestia paplašina darbību Rīgā
Palielinot savu tirgus daļu Latvijā, Igaunijas viesnīcu ķēde Hestia Hotel Group,
pārņēmusi viesnīcas Radi un draugi vadību Vecrīgā, Mārstaļu ielā 3. Šī būs jau otrā
Hestia pārvaldītā viesnīca Rīgā, savukārt Igaunijā Hestia jau šobrīd ir vadošajās
nozares pozīcijās ar lielāko viesnīcu skaitu.
Hestia mērķis ir nostiprināt pozīcijas Baltijas valstīs. Kā uzsver Hestia Hotel Group
vadītāja Kaisa Mailenda (Kaisa Mailend): ”Radi un Draugi ir labi funkcionējoša un
veiksmīga viesnīca, kuras darbības principi sakrīt ar Hestia vērtībām, tostarp mūsu
ambīcijām attīstīt un nostiprināt kvalitatīvu trīs un četru zvaigžņu viesnīcu piedāvājumu
Baltijā. Redzam, ka Radi un Draugi būs vērtīgs papildinājums Hestia Group, kuras
priekšrocība ir viesnīcu izlases dažādība. Tāpēc redzam, ka Radi un Draugi palīdzēs
mums apkalpot vēl lielāku viesu skaitu. Viesnīca jau šobrīd ir iecienīta un augstu vērtēta,
tāpēc tuvākajā laikā neplānojam veikt būtiskas izmaiņas tās darbībā. Mēs turpināsim
nodrošināt klientiem nemainīgi labas kvalitātes servisu, ko papildinās īpašā viesošanās
pieredze, ko var nodrošināt tikai Hestia viesnīcas.”
Pievienošanās Hestia Group paplašinās Radi un Draugi vairāk nekā 24 gadu laikā
nostiprināto klientu loku. Nozīmīgākās izmaiņas skars IT risinājumus, lai vēl vairāk
uzlabotu klientu servisa kvalitāti.
“Rīga ir Baltijas reģiona galvaspilsēta gan biznesa, gan tūrisma ziņā, tāpēc pieprasījums
pēc naktsmītnēm Latvijas galvaspilsētā tikai pieaug, gan no Baltijas, gan Skandināvijas
valstīm. Kopumā saredzam labu biznesa perspektīvu visās Baltijas valstīs, un Hestia
spēcīgās pozīcijas Igaunijā un augošā klientu bāze Latvijā jau šobrīd liek mums
raudzīties arī Lietuvas virzienā,” atzīmē K. Mailenda.
Rīgā Hestia Hotel Group jau ir viesnīca Hestia Hotel Jugend Pulkveža Brieža ielā 11,
savukārt Igaunijā Hestia ir septiņu viesnīcu operators, no kurām sešas atrodas Tallinā.
Hestia Hotel Group OÜ ir koncerna mātes uzņēmums grupai, kas dibināta 2014.gadā.
Šobrīd Hestia Hotel Group var piedāvāt vairāk nekā 1000 viesnīcas numuriņu Igaunijā
un Latvijā. Līdz šī gada beigām Tallinā durvis vērs jau desmitā grupas viesnīca - Hestia
Hotel Kentmanni Tallinas centrā.
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