2018-ban is folytatódik AZ ÉV HOTELE verseny az RTL
Klubon
2018 júniusától újabb hotelek bemutatásával folytatódik AZ ÉV HOTELE
közönségszavazás az RTL Klubon. A külső gyártásban, a Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetségével (MSZÉSZ) szakmai együttműködésben készülő produkció
első évada sikeres volt a nézők, a szállodák és a csatorna szempontjából is, így
2018-ban újabb 46 hotel bemutatkozására nyílik lehetőség hét különböző
magyarországi régióban. Az új évad háziasszonya ismét Pataki Zita lesz.
A műsor alapkoncepciója változatlan marad: a 2018 június 3-tól 2019 január végéig
vasárnap kora délutánonként adásba kerülő magazin továbbra is egy-egy, az adott
ház miliőjébe illeszkedő sztori köré szerveződik, amatőr párok, családok
részvételével. Az adást követően a nézők szavazhatnak a hotelekre a produkció
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/azevhotele). Így havonta a nézők
szavazata alapján megválasztják a régiók legjobb hoteleit, majd januárban a régiók
nyertesei csapnak össze AZ ÉV HOTELE címért.
Újdonságok AZ ÉV HOTELE 2. évadában
Serfőző Zsolt, a műsor producere a várható újdonságokról annyit elárult, hogy a
szakmaiságot újabb szakértői rovatokkal erősítik a műsoron belül. Így többek között
wellness, gasztronómia, vagy éppen gyermekbarát hotel témában segítenek az
utazóknak a tudatos választásban, valamint hangsúlyos szerepet kap az is, hogy
milyen szempontok alapján döntsenek az adott szálloda minőségének megítélésekor.
Az újdonságokon túl Serfőző Zsolt azt is elmondta, hogy a minél profibb
végeredmény érdekében a magazinműsorok esetében megszokottnál nagyobb
költségvetéssel és stábbal dolgoznak.
AZ ÉV HOTELE szakmai partnere 2018-ban is a Magyar Szállodák és Éttermek
szövetsége
A produkcióban szakmai partnerként továbbra is vesz részt a Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetsége, amelynek nem titkolt szándéka a nézők edukálása. „A
csillagok száma stabil minőséget jelent a szubjektív vélemények tengerében, a
HotelStars csillagok garanciát jelentenek a minőségre" – hangsúlyozta Könnyid
László, az MSZÉSZ elnöke.
Az MSZÉSZ évek óta meghirdeti az Év Szállodája pályázatot, amely a legrangosabb
hazai szállodaszakmai díj, szakértőkből álló zsűri döntése alapján. AZ ÉV HOTELE
közönségdíj az Év Szállodája testvérversenye – itt a nézők szavazata dönt.
AZ ÉV HOTELE epizódjai visszanézhetőek az RTL Most!
http://rtl.hu/most/azevhotele
AZ ÉV HOTELE Facebook oldala: https://www.facebook.com/azevhotele
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