ROOM REPUBLIC
VILL VÄXA
Ett nytt hotellbolag har bildats. Det är Room Republic som nu har bestämt sig
att bli ett av Sveriges bästa hotellbolag och 2025 är visionen att man ska ha
minst tio hotell.
I dag äger Room Republic V Hotel Helsingborg, Hotel Statt i Hässleholm, och Hotel Feliz i Palma de Mallorca.
Det fjärde hotellet är Hotel Helsing i Helsingborg som just nu genomgår en stor förvandling och öppnar upp
som The Vault Hotel i november.
- The Vault är ett typiskt Room Republic case. När vi går in i ett projekt så gör vi det alltid med ett högt tempo.
Vi tar fram en plan på hur var vi vill positionera hotellet. Sedan genomför vi det och i snabb takt. Har vi
bestämt att genomföra en plan så är det bara en kassaflödes fråga.
Om din produkt inte”haltar” så får det snabbare genomslag i marknaden och likaså resultatet, säger Kjell
Jakobsson VD och ägare till bolaget tillsammans med Karin Jakobsson
Att bolagets modell fungerar visar resultaten på de hotell man driver idag. När man tog över V- Hotel så var
hotellet rankat sjua på Trip Advisor i Helsingborg. Redan två senare var man bäst i Helsingborg och fjol blev
man utsedd till Sveriges trettonde bästa hotell. Värderingen av Hotel Feliz i Palma har mer än dubblerats.
Alla bolagets hotell är rankade nummer ett i sina städer på Trip Advisor.
Det ger även effekt för fastighetsägarna. På V Hotel har man nästan dubblat hyresintäkten och på Statt
kommer man redan det andra året att leverera en hyra som är ca 35% högre än ifjol.
- Jag brukar skämtsamt säga att min mission i livet är att göra hotellfastighets ägare rikare. Men det är viktigt att
båda parter är beredda att satsa. Vi har satsat ca 25 miljoner i Hässleholm och i The Vault och det har även fastighetsägarna gjort, säger Kjell Jakobsson.
Bolaget tror att man kan växa genom att fastighetsägare som inte är nöjda med utvecklingen på sin hotellfastighet vill ha Room Republics kompetens.
Nästa steg efter The Vault är att man projekterar att bygga ett tema spa på Hotell Statt som ska stå klart i början på 2020. En investering på 25-30 miljoner.
- Detta är ett bra exempel när samarbetet mellan operatör och fastighetsägare (K Fastigheter)
fungerar perfekt, säger en förhoppningsfull Kjell Jakobsson.

LITE FAKTA OM ROOM REPUBLIC
Room Republic är ett hotellbolag baserat i Helsingborg.
Bolaget äger och driver V Hotel Helsingborg, Hotel Statt
Hässleholm, Hotel Feliz Palma de Mallorca samt Hotel
Helsing i Helsingborg (The Vault Hotel).
Room Repblic har en prognostiserad omsättning
för 2018 på 80 miljoner och ca 95 miljoner 2019.
Bolaget har i dag ett 70 tal anställda.

Läs mer på www.roomrepublic.se
För mer information kontakta:
Kjell Jakobsson
Mobil: 0703-77 63 69
Email: kjell@roomrepublic.se
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