
Pazar
Turizm sektöründe birçok alanda hizmet verenThe Marmara Grubu, yurtdışı pazarlarda dayaygın olarak faaliyet gösteriyor. Avrupa'da“incentive” ve “leisure” olarak İspanya, İtalya,Fransa, Belçika, Hollanda,Yunanistan veİngiltere’nin yanı sıra İsrail ve ABD‘de hizmetveriyor. ABD'de “incentive” ve “croisiere”faaliyetini ağırlıklı olarak Güney Amerika’dasürdüren The Marmara Grubu, Orta ve UzakDoğu pazarlarında, özellikle de Japonya'da hem“leisure” hem de “corporate” alanında yoğunolarak çalışıyor.The Marmara Grubu, bu alanda çalıştığıpazarlara ulaşmada tur operatörlerini, içincentive acentalarla dış incentive acentalarıkullanıyor.Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yerli veyabancı havayolu şirketleriyle çalışan TheMarmara Grubu, A ve B kategorisindeki tüm yerlive yabancı şirketlere konaklama/kurumsalanlamda hizmet veriyor.Türkiye'deki yabancıülkelere ait tüm konsolosluk ve büyükelçiliklertarafından özellikle tercih edilmesiyle öne çıkıyor.The Marmara Hotels uluslararası internet ortamırezervasyon sistemi olan Utell'de de yer alıyor.
Baflar›lar
The Marmara Hotels, turizm sektöründe bellibaşlı başarılara imza atmış ilk Türk sermayelişirket olma özelliğini taşıyor. Kazanmış olduğuödüllerle,Türkiye'de turizm alanında kendinikanıtlamış 33 yıllık bir kurum olarak başarılarınayeni halkalar katmayı sürdürüyor. Büyümeyedevam eden grup, son olarak Antalya'dadünyanın ilk dönen oteli olan The MarmaraAntalya'yı hizmete sundu.Sektöre ilk olarak 1980'lerin başındaThe Marmara İstanbul oteli ile adım atanThe Marmara Hotels, 1990'larda Bodrum'daThe Marmara Bodrum otelini kurdu; bu otel2000 yılında Condé Nast tarafından DünyanınEn İyi 36 Butik Oteli arasında gösterildi, 2005yılında Forbes Dergisi tarafından Avrupa'nınEn İyi 17 Oteli arasına girdi.The Marmara

Bodrum, 2005'te ayrıca Condé Nast tarafındanweb sayfasında Dünyanın En Şık 10 Oteli veSmall Luxury Hotels tarafından 101 Rüya Oteliarasında gösterildi.The Marmara Bodrum,Türkiye'den Small Luxury Hotels grubuna üye olan tek otel olma özelliğine sahip.The Marmara Bodrum'un 2005'te aldığı birdiğer önemli ödül ise, American Academy ofHospitality Sciences tarafından dünyanın enseçkin otellerine verilen, lüks hizmetlersektöründe mükemmelliği ödüllendirmesi ile ünlü5 Star Diamond Awards.Türkiye'nin oturmuş otellerinden biri olmaözelliğini taşıyan The Marmara İstanbul da ödülkonusunda oldukça zengin. 2001 yılında enbaşarılı kongre ikram ve davetler ödülü olanKongre Basın Ödülü'nü alan The Marmaraİstanbul, SKAL International 2004 Turizm'deKalite Ödülü’nü aldı.Türkiye Otelciler Birliğitarafından Altın Anahtar Ödülü'ne layık görüldü.2004'te ise, İstanbul'un en iyi mekânlarına verilenGecce 2004 En İyiler Ödülü'nü en iyi davetmekânı seçilen The Marmara Esma Sultan aldı.
Tarihçe
1970'lerde Intercontinental Hotel olarak açılan,ardından Etap Marmara ve son olarak 80'lerdeThe Marmara İstanbul Oteli adını alan otel,1984 yılında, Anadolu yakasında, ilk rezidansı  TheMarmara Suadiye'yi açtı. 90'lı yıllara gelindiğinde,yine Anadolu yakasındaki          The Marmara

Çamlıca Residence'ı   hizmete sundu.1996'da Manhattan'da  The MarmaraManhattan açıldı. 1999'da giderek adetaBodrum'un incisi haline gelen TheMarmara Bodrum Oteli'ni hizmete sokarakbüyümeye  devam eden The MarmaraOtelleri  2000'li yıllarda adını bir çatıaltında topladı ve The Marmara Hotelsolarak anılmaya başlandı. Ekim 2004'teİstanbul'un otantik semtlerinden Pera'daThe Marmara Pera hizmete girerken uzunsüreli konaklamalar için Pendik'te TheMarmara Pendik Residence açıldı. 2005'teise dünyanın ilk dönen oteli olan TheMarmara Antalya hizmete girdi.
Ürün
The Marmara İstanbul,The MarmaraBodrum,The Marmara Esma Sultan, TheMarmara Manhattan ve The Marmara Pera,ayrıca muhteşem manzaralara    sahipÇamlıca, Suadiye ve Pendik Residence'larıile 1990'dan beri hizmet veren TheMarmara Hotels, Haziran ayında açılan TheMarmara Antalya ile büyümeye devam ediyor.Yenilenen  iki “Club Floor”, on altı “JuniorSuit”, iki “Executive Suit”, iki “Presidential Suit”ive 367 odası ile The Marmara İstanbul,İstanbul'un en merkezi noktası olan Taksim'debulunuyor.Tüm odalarda uydu televizyon, telefon,minibar, saç kurutma makinesi, kasa, internet

bağlantısı, telefon mesaj sistemi ve       5 yıldızlıbir otelde bulunması gereken tüm olanaklarmevcut.Tam donanımlı Business Center ve onkişiden 1.000 kişiye kadar toplantılarındüzenlenebileceği iki balo salonu dahil on biradet toplantı salonu bulunuyor.Teras katında isemuhteşem Boğaz manzarası ile dünyamutfaklarından seçme lezzetlerin ve kaliteliiçkilerin sunulduğu Panaroma Restaurant var.Gün boyu büfesi ve a la carte servisiyleBrasserie, enfes pastaları, el yapımı çikolataları vezengin mönüsü ile İstanbul'un buluşma noktasıCafe Marmara keyifli saatlere imza atıyor. Tepe
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Lounge Bar'da her çeşit içecek ve kokteyl, canlımüzik ve İstanbul manzarası eşliğinde tadılabiliyor.Yıllanmış içki ve seçkin konyakların sunulduğuİngiliz kütüphane tarzındaki V.S.O.P Bar, rengârenkokyanus balıklarını seyrederken çay ve kahveçeşitleriyle lezzetli pasta ve sandviçlerinindenenebileceği Aqua Lounge’ın yanı sıra TheMarmara İstanbul'un içinde Türk Hamamı, Sauna,Buhar Banyoları,Yüzme Havuzu ve Hi-techFitness Center The Marmara GYM yer alıyor.The Marmara Pera'da 200 oda ve üç adetsuit, en son teknoloji ile donatılmış BusinessCenter ve beş toplantı salonu, açık havuzun yanısıra leziz yiyecekleri, el yapımı çikolata vepastalarıyla ünlü Cafe Marmara var.Bodrum'un en görkemli manzarasına sahipThe Marmara Bodrum'da ise her birinde balkonveya teras bulunan 100 oda bulunuyor. 1Ağustos 2000 tarihinde “Small Luxury Hotels ofthe World” üyeliğine kabul edilen otelin mimarisiErsen Gürsel'in, iç mekân tasarımı ise ChristianAllart’ın imzasını taşıyor.The MarmaraBodrum'un bir farklılığı da evcil hayvan kabuletmesi.New York'ta ev konforunu sunan The MarmaraManhattan, gökdelenleri, iş ve alışveriş merkezleri,otelleri ve dinamik atmosferiyle ünlü Manhattan'dabulunuyor. 32 kata yayılan 100 apartmandairesinden oluşan otel, bir, iki ve üç odalı

Deluxe suitlerinin yanı sıra stüdyo tipi daireleriile de çekici bir alternatif oluşturuyor.İstanbullulara yaz-kış hizmet veren bir mekânolan The Marmara Esma Sultan, tarihsel yapısınadokunulmadan, modern bir anlayışla dekoreedildi. On iki ay boyunca davet, konser, şirketyemekleri, organizasyon, düğün ve toplantılarıngözdesi olan The Marmara Esma Sultan'da TheMarmara Catering Servisi ile hizmet veriliyor.Adalar ve Marmara Denizi'nin muhteşemmanzarasına sahip The Marmara SuadiyeResidence, samimi ve sıcak ev ortamı sunuyor. 21dairesi ile birlikte tam anlamıyla bir evi andırıyor.The Marmara Çamlıca Residence, şehringürültüsünden uzakta, doğayla baş başa uzunsüre konaklamalar için ideal.Zarif mimari çizgileri vekonforuyla dikkat çeken TheMarmara Çamlıca Residence'taiki kral dairesi, dört teraslıdaire, üç balkonlu daire,dört stüdyo daire, 27 standartdaire, altı dubleks dairebulunuyor. The MarmaraPendik Residence ise tümüdeniz manzaralı, balkonlu 23adet suit ve dokuz tek kişilikodadan oluşuyor. Suit'ler birevde bulunan tüm mobilya vekonfora sahip.
En Son Geliflmeler
1990'lı yıllarda bir otel zinciriolma yolunda adımlar atmayabaşlayan The Marmara Hotels,Bodrum'da açtığı ve son derece lüks TheMarmara Bodrum'un ardından 2004 yılı Ekimayında İstanbul'da ikinci otelini hizmete sundu.19. yüzyılın gözde mekânlarından olan, otantikPera bölgesinde kurulan The Marmara Pera,mimarisi ve iç dekorasyonuyla bir “HIP” otelolma özelliğini kazandı.Tamamen farklı birkonsepte sahip olan The Marmara Pera, eskizamanlardan kalan şapka koleksiyonu, 1930'lar ve1970'leri yansıtan iç tasarımı ve tarihi mekânmanzaralarıyla, İstanbul'da sanatın kalbinin attığıyerde yerini aldı.2004 sonbaharında The Marmara Hotelsbünyesine katılan The Marmara PendikResidence, ev konforunu aratmayan tarzının yanısıra Marmara Denizi'ne ve Adalara bakanmanzarasıyla misafirlere mükemmel bir tatilolanağı sunuyor.The Marmara Hotels, 2005 yılı Haziranayında Antalya'da The Marmara Antalya'yıhizmete, soktu; otelin en büyük özelliği, 24odanın bulunduğu loft binasının kendi etrafında360 derece dönüyor olması. Bu sayede

konaklanılan bir oda gece falezlere bakarken,sabah dağlara karşı bir manzara sunabiliyor.Muhteşem bir Akdeniz manzarasına sahipThe Marmara Antalya'da bir doğa harikası olanfalezlerden denize giriliyor.
Promosyon
The Marmara Hotels, 2000'li yıllarda medyakampanyalarıyla atağa geçti.Türkiye'nin değişikbölgelerinde açılan otellerinde “Living Well is theBest Revenge” sloganını kullanarak iyi yaşamanınönemine dikkat çekti. Lüksle ev rahatlığını vesıcaklığını bir araya getirerek kullandığı bu sloganbüyük ilgi gördü, yerli ve yabancı basında adındansıkça söz edilmesini sağladı.

Marka De¤erleri
The Marmara, gerek tarihçesi, gerekse turizmotelcilik alanındaki tecrübesiyle bir bütün olarakTürkiye'nin en önemli markalarından biri. Kalite,lüks, sıcaklık, mükemmel servis, tarihe ve doğayasahip çıkmak, sağlığa ve kültüre öncelik tanımak,grubun en önem verdiği marka değerlerinden.Kendi başına birer marka haline gelen ürünleribünyesinde barındıran The Marmara sanata vesanatçıya destek vermeyi önemsiyor.TheMarmara Grubu'nun incisi olarak nitelenen veTaksim'in merkezinde yer alan Cafe Marmara,bu çerçevede İstanbul'un en popüler uğrakyerlerinden biri haline gelmeyi başarmışdurumda.
www.themarmarahotels.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

The Marmara Antalya Türkiye'nin ve dünyanın360 derece dönen ilk oteli.
The Marmara İstanbul'un tepesinde Anadoluyakasından bile rahatlıkla gözüken dev birreklam televizyonu bulunuyor.
The Marmara Bodrum 2000 yılında SmallLuxury Hotels üyeliğini alan Türkiye'dekitek otel.
The Marmara Catering, İstanbul TopkapıSarayı'ndaki Büyük NATO yemeğinde 850 kişiyebaşarıyla hizmet verdi.
Esma Sultan Yalısı,The Marmara HotelsGrubu'na ait ve Osmanlı İmparatorluğu'ndankalma tarihi bir mülk olma özelliğini taşıyor.
The Marmara Bodrum, Five Star DiamondAward ödülünü alan güneydeki tek otel.
The Marmara Grubu,Türkiye'de İSO Kalitebelgesine sahip çok az sayıdaki otelden biri.
The Marmara İstanbul'a 24 saat içinde girişyapanların sayısı 6-8 bin kişi.

The Marmara Hotels
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