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Warszawa,  26 stycznia 2015 r. 
 

 
 

  START TOPHOTEL 2015 
 

 
Znamy już hotele nominowane do tegorocznej edycji plebiscytu TOPHOTEL 
organizowanego przez Netmedia Business Travel, hotele.pl i eTravel. 16 kwietnia 
podczas uroczystej Gali w warszawskim Domu Dochodowym poznamy zwycięzców 
głosowania. 
 
 
 
Jeden z najstarszych rankingów popularności hoteli w Polsce - który w tym roku ma swoją 
siódmą już edycję - cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem w branży. O wyborze na 
listę nominowanych decydują sami klienci, wystawiając hotelom pozytywne opinie. W każdej 
z 19 kategorii nominowane zostały trzy obiekty z najlepszymi ocenami uzyskanymi od 
klientów indywidualnych i korporacyjnych.  
 
- W tegorocznej edycji mamy sporo nowych hoteli, nie tylko w kategorii debiut. Świadczy to o 
tym, że nasi klienci starannie wybierają miejsce wypoczynku podczas podróży i zwracają 
uwagę na jakość usług. Znajduje to odzwierciedlenie w wystawianych ocenach – komentuje 
Kinga Fromlewicz z hotele.pl 
 
Dwie kategorie specjalne to wyróżnienia dla najlepszego partnera biznesowego grupy 
eTravel w 2014 r. (TOPHOTEL Partner) oraz najlepszego hotelu według wszystkich 
nominowanych obiektów, wybrany na podstawie ankiety wypełnianej przez pozostałych 
nominowanych (TOPHOTEL 2015). 
 
Wszystkie nominowane hotele można zobaczyć na specjalnej plebiscytowej stronie 
tophotel.pl, gdzie również można oddać swój głos.  
 
Głosowanie w tegorocznej edycji TOPHOTEL trwa do 26 marca, a jego wyniki zostaną 
ogłoszone 16 kwietnia podczas uroczystej Gali, która co roku gromadzi blisko 200 
przedstawicieli hoteli z całej Polski. 
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*** 
eTravel S.A. (www.etravel.pl) jest spółką dedykowaną w Grupie Netmedia do działania w 
segmencie turystycznym. Od początku 2012 r. tworzy Grupę eTravel, do której należą 
następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży służbowych), Marco 
Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych) i StayPoland. Od stycznia 2014 r. eTravel jest 
operatorem popularnego serwisu pośredniczącego w sprzedaży biletów lotniczych 
www.Lataj.pl. Grupa Netmedia od 2006 roku notowana jest na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych. 
 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Kinga Fromlewicz 
PR&IR Manager 
mail: kinga.fromlewicz@etravel.pl 
Tel:  +48 22 492 08 36 
Kom: +48 885 850 120 
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