ROOM REPUBLIC

TAR ÖVER DRIFTEN PÅ PALMA SUITES
Room Republic har tecknat ett managementavtal med RoosGruppen
avseende driften av Palma Suites i Palma de Mallorca. Room Republic
driver sedan tio år ett annat hotell i Palma, Hotel Feliz.
Avtalet trädde i kraft den 1 mars.
Hotel Palma Suites ligger i gamla stan i Palma
och invigdes av prinsessan Birgitta 2013.
Hotellet har 36 sviter och är ett populärt hotell
med hög beläggning och lönsamhet.
Hotellet har fyra stjärnor och är öppet året runt.
Håkan Roos var tidigare delägare i Palma Suites
tillsammans med Peter Ödlund och Peter Ekman,
vilka köptes ut i slutet av 2018 av Håkan med familj.
– Vi är glada över att Palma Suites har etablerat sig
väl på Mallorca och ser nu med stor tillförsikt fram
mot att kunna utveckla konceptet vidare med hjälp
av Mats, Kjell, Karin och Rasmus Jakobsson.
Vi har en bra kundbas att stå på, med många återvändande Skandinaver och hoppas kunna få fortsatt
förtroende från dessa samtidigt som vi vill appellera
till nya kundgrupper, inte minst genom Mats stora
erfarenhet av att ordna aktiviteter åt gästerna,
säger Håkan Roos

– Nu tar vi över något som går bra och vår ambition
är att vidareutveckla hotellet och ytterligare stärka vår
marknadsposition.
Det känns oerhört utmanade och inspirerande, säger
Kjell Jakobsson som tillsammans med sin fru Karin
äger Room Republic.
Mats Jakobsson, idag ansvarig för Hotel Feliz, blir nu
även ansvarig för verksamheten på Palma Suites.
– Med tio års kunskap av att driva hotell i Palma har
vi skaffat oss en bra kunskap om marknaden. Våra
två hotell kompletterar varandra väl vilket innebär att
vi breddar vårt utbud i Palma. Vi har lång erfarenhet
av att arrangera aktiviteter åt våra gäster, vare sig det
gäller vandring, kultur eller sport.
– Tillsammans med teamet på Palma Suites ska vi
fortsätta den positiva utvecklingen på Palma Suites,
säger Mats Jakobsson

Room Republic är ett hotellbolag med säte i
Helsingborg, äger idag fyra hotell. Det är V Hotel
Helsingborg, The Vault Hotel Helsingborg,
Hotel Statt i Hässleholm samt Hotel Feliz Palma
de Mallorca.
– Vi är mycket glada att få förtroendet att driva detta
fina svit hotell. Palma Suites har på kort tid blivit väl
inarbetat hotellalternativ i Palma. Normalt tar vi över
mindre framgångsrika hotell och gör en konvertering
med ett bra utfall både avseende upplevelse och
lönsamhet.

LITE FAKTA OM ROOM REPUBLIC
Room Republic är ett hotellbolag baserat i Helsingborg.
Bolaget äger och driver V Hotel Helsingborg, The Vault
Hotel Helsingborg, Hotel Statt i Hässleholm, Hotel Feliz
Palma de Mallorca samt nyförvärvet Palma Suites.
Room Republic hade en omsättning 2018 på 85 miljoner
och prognostiserad omsättning på 120 miljoner 2019.
Bolaget har i dag ett 80 tal anställda.

För mer information kontakta:
HÅKAN ROOS
Mobil: 0704 - 45 08 85
Email: hr2@me.com
KJELL JAKOBSSON
Mobil: 0703 - 77 63 69
Email: kjell@roomrepublic.se
MATS JAKOBSSON
Mobil: +34 661 75 80 38
Email: mats@hotelfeliz.com
Läs mer på www.roomrepublic.se

