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UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o pomembnih sklepih, ki so bili sprejeti na 9. seji upravnega odbora 

UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba 
UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o pomembnih 
sklepih, ki so bili sprejeti na 9. redni seji upravnega odbora  UNION HOTELI d.d.

Upravni odbor Union hoteli d.d., je na svoji 9. redni seji, ki je potekala dne 13.4.2018, 
obravnaval in potrdil Strategijo razvoja Skupine Union Hoteli v obdobju 2018-2022.

Z novo razvojno strategijo, z vizijo »Union Hoteli smo pojem slovenskega gostoljubja« in 
poslanstvom »Naše poslanstvo je nuditi odličnost, Vaše je v njem uživati«, sledimo 
trendom in aktivno soustvarjamo nove priložnosti.

Z razvijanjem naših konkurenčnih prednosti, lokacijo hotelov v mestnem jedru s 
kongresno-konferenčnimi kapacitetami, odlično usposobljeno ekipo in visokim nivojem 
kakovosti storitev,  ostajamo prvi med ljubljanskimi hoteli. Nenehno si prizadevamo za 
izboljšave, ki povečujejo zadovoljstvo, kakovost bivanja in udobje našim poslovnim in 
počitniškim gostom.

Za trg, na katerem deluje Skupina Union hoteli, je značilna visoka stopnja konkurenčnosti, 
zato bomo nadgradili naše trženjske aktivnosti in dvignili njihovo učinkovitost. V novo 
strateško obdobje tako vstopamo s  prodajno in tržno strategijo, ki temelji na vrhunski 
kakovosti, na učinkovitosti in na celovitosti ponudbe. Pozitivni trendi v panogi vsekakor 
pomenijo spodbudnejše okolje za dosego zastavljenih strateških in poslovnih ciljev, a trg 
je takšen tudi za naše konkurente. Zato bomo morali v prihodnje svojo konkurenčnost 
utrjevati in izboljševati na vsakem koraku, nenehno bomo osredotočeni na zadovoljstvo 
naših gostov, saj  bomo le tako ostajali korak pred konkurenco. 

Tem trendom se Skupina Union hoteli zoperstavlja z osredotočenostjo na ključne strateške 
smernice, ki temeljijo na ohranjanju tržnega položaja, pridobivanju novih virov prihodkov, 
močnem investicijskem ciklu, poenostavitvi in konsolidaciji poslovnih procesov, 
kadrovskem prestrukturiranju, finančni stabilnosti ter skrbi za kakovosti in družbeno 
odgovornost.

Zastavljena strategija bo še naprej v polni meri omogočala doseganje potencialov družbe. 
Z bogato dediščino znanja  na področju hotelirstva, vrednotami podjetja in zaposlenih, ki 
so temelj uspehov in pot za doseganje vizije smo prepričani, da bomo dolgoročno uspešno 
gradili ugled in prepoznavnost blagovne znamke Union hoteli, ustvarjali pogoje za 
stabilnost poslovanja ter izkoriščali potencialne priložnosti za rast. 

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na 
spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/poslovna-obvestila-
union-hoteli-d.d./.

Predsednica upravnega odbora 
Mira Šetina
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