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HILTON DESTAQUES DA MARCA
CRESCIM ENTO CONTÍNUO DA M ARCA

O LÍDER GLOBAL
EM HOSPITALIDADE
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Pro pr ied ad es em desen volvim en to : 142

23

Com mas de 550 propriedades nos seis
continentes, Hilton Hotels & Resorts se
destaca como líder em estilo e inovação
do segmento de serviços.
O nome mais reconhecido na indústria, Hilton
continua sendo sinônimo de “hotel”. De bailes
de gala e premiações de Hollywood a encontros
de negócios e dias memoráveis, Hilton é o lugar
onde o mundo faz história, fecha negócios,
comemora ocasiões especiais e tira um tempo
para relaxar. A principal marca do grupo Hilton
mantém seu legado de inovação ao desenvolver
produtos e serviços que atendem às
necessidades de turistas enquanto uma equipe
de mais de 144.000 pessoas se empenha em
oferecer aos hóspedes uma experiência única

EUROPA

72

15

ÁSIA

AMÉRICAS

32
ORIENTE MÉDIO
& ÁFRICA

CO N T A TO S
Jacqueline Toppings, Diretora de Marca e Relações Públicas
+1 703 883 6587
jacqueline.toppings@hilton.com

http://news.hilton.com
www.hilton.com

HILTON BORA BORA NUI RESORT & SPA, POLINÉSIA FRANCESA

1919
Conrad Hilton entra no
negócio de hotéis com a
compra do Mobley Hotel
em Cisco, no Texas

1973
Primeiro serviço
centralizado de
reservas usando
tecnologia de
computadores
(HILTRON)

Por décadas, Hilton Hotels & Resor ts tem lid erad o por m eio d e in ovações p ion eiras
p ioneir asnovative fir sts:
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O primeiro hotel
chamado “Hilton”
abre em Dallas, no
Texas

Primeiro hotel com
água fria corrente e ar
condicionado nas
áreas públicas
(Waco Hilton)

Primeira rede de
hotéis de costa a costa
nos Estados Unidos

Primeiro hotel a
instalar televisores nos
quartos
(Roosevelt Hilton)

Primeira central de
reservas é
estabelecida
(HILCRON)

Hilton abre seu
primeiro hotel de
aeroporto (San
Francisco Airport
Hilton) e é pioneiro no
conceito de hotéis de
aeroporto

Primeira empresa de
hospedagem de luxo a
desenvolver o conceito
de franquia
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2013

Primeiro programa
de fidelidade de
hóspedes é
introduzido
(HHonors)

Hilton entra no
espaço
cibernético com o
lançamento de
seu primeiro
website,
www.hilton.com

Primeiro grupo de
resorts de luxo e
experiências de
férias exóticas é
introduzido
(Hilton Worldwide
Resorts)

Hilton Vancouver
Washington tornase o primeiro
hotel a ser
certificado pela
LEED and Green
Seal

Hilton lança seu
primeiro aplicativo
para dispositivos
móveis

Já um dos maiores
fornecedores do
mundo de spa, Hilton
apresenta seu
primeiro conceito de
hotel spa: eforea: spa
at Hilton

Hilton apresenta
Hilton Huanying, um
novo programa de
boas-vindas para
turistas chineses em
51 propriedades
participantes em 13
países

Primeira rede hotéis a
atingir um milhão de
fãs no Facebook
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