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PLEBISCYT TOPHOTEL JUŻ PO RAZ PIĄTY 
 
 
Jubileuszowy wybór najlepiej ocenianych hoteli w serwisie hotele.pl zostanie podsumowany 
podczas uroczystej gali zaplanowanej na 12 kwietnia w Warszawie. Jeden z najstarszych 
rankingów popularności hoteli w Polsce, cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem w branży, 
ponieważ o wyborze na listę nominowanych decydują sami klienci. 
 
 
Tytuły w plebiscycie przyznane zostaną w 18 kategoriach, w tym między innymi najlepszy debiut roku, 
business, sport & fitness, luxury czy design. O nominacji do TOPHOTEL decydowały dwie średnie 
skale ocen: w serwisie hotele.pl za cały 2012 rok (łącznie około 10 tys. opinii) oraz na podstawie opinii 
kilkuset przedsiębiorstw korzystających z obsługi w Netmedia Business Travel. Na liście 
nominowanych obiektów znalazły się hotele z najwyższą oceną wyliczoną na podstawie obu 
składowych (waga 50/50). 
 
Podczas kwietniowej uroczystej gali w restauracji Warszawa Wschodnia w SOHO Factory statuetki i 
tytuły TOPHOTEL2013 zostaną wręczone tym, którzy uzyskają największą liczbę głosów, spośród 
nominowanych hoteli w danej kategorii. Głosowanie trwa na stronie tophotel.pl.  
 
Dodatkowo, przyznane zostaną wyróżnienia w kategoriach specjalnych: TOPHOTEL 2013 i 
TOPHOTEL PARTNER. Statuetkę TOPHOTEL 2013 otrzyma hotel, na który swój głos odda najwięcej 
spośród nominowanych hoteli  (nie ma możliwości wsparcia własnego obiektu). TOPHOTEL 
PARTNER to nagroda dla najlepszego kontrahenta eTravel za rok 2012. 
 
- Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo jubileuszowa i pokazuje nam, jak dużym zainteresowaniem 
plebiscyt cieszy się w branży. Już od kilku miesięcy otrzymywaliśmy pytania o to, kiedy ruszamy z 
głosowaniem i na kiedy planujemy galę. Na pewno będą niespodzianki, rozmawiamy z ciekawymi 
gośćmi specjalnymi i prowadzącymi. Cały czas też zapraszamy do współpracy partnerów gali i 
zachęcamy do zgłaszania pomysłów – mówi Kinga Fromlewicz, PR Manager Grupy eTravel, do której 
należy serwis hotele.pl 
 
Lista nominowanych hoteli dostępna jest na stronie tophotel.pl, na której również zostaną 
zaprezentowane wyniki głosowania.  Chętni głosować mogą do końca marca 2013. Aktualności 
prezentowane będą również na profilu facebook.com/hotelepl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


