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Hotel Orbis Prosna
• 5 apartamentów

• 40 pokojów 1 os.

• 58 pokojów 2 os.

• sale wielofunkcyjne 
dla ok. 200 os.

• restauracja dla 70 os.

• klub nocny

• salon kosmetyczny

• fryzjer

• strzeżony parking

• 5 suits

• 40 single rooms

• 58 double rooms

• multifunctional rooms 
for about 300 people

• restaurant for 70 people

• night club

• cosmetic saloon

• hair dresser

• guarder parking



  

HOTEL ORBIS PROSNA

recepcja - reception

hall hotelowy - hotel hall



  

HOTEL ORBIS PROSNA
apartament - suit apartament - suit

pokój - room pokój - room
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restauracja - restaurant



  

HOTEL ORBIS PROSNA

Sala Konferencyjna Panorama  
Panorama Conference Room

Sala Bankietowa  
Banquette Room
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night club Piekiełko

salon kosmetyczny Yasumi 
Yasumi cosmetic saloon



  

ale, mamy jeszcze wiele do zrobienia
but, we have much to do yet

wiata - canopy

ok. 40% nie 
modernizowanych pokojów 
about 40% not renovated 
rooms
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DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ
JEWISH CULTURE DAYS



  

DNI KULTURY MONGOLSKIEJ
MONGOLIAN CULTURE DAYS



  

TARGI ŚLUBNE
WEDDING FAIRS
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HOTEL ORBIS PROSNA

Około 50 materiałów 
medialnych rocznie w 
lokalnej prasie, radiach, 
telwizjach i portalach 
internetowych. 

Materiał z Dni Kultury 
Żydowskiej ukazał się 
także w mediach 
izraelskich

About 50 medial 
materials per year were 
present in local press, 
radios, TVs and internet 
portals.

The material about 
Jewish Culture Days 
was published in Israeli 
media also.
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Mocne strony - strenght
• dobra reputacja w mieście

• największy hotel w mieście

• restauracja, sale konferencyjne z 
profesjonalną obsługą

• duży parking przy hotelu

• dobra obsługa w recepcji

• przynależność do grupy Orbis

• klub nocny, salon kosmetyczny 
i fryzjerski w hotelu

• lokalizacja przy głównej ulicy w 
miescie

• dobre kontakty z 
dziennikarzami

• elastyczność

• doświadczenie

• good reputation in the city

• the largest hotel in the city

• gastronomic and conference 
halls and profesional service

• big parking next to the hotel

• good service in the reception

• membership in Orbis Hotel 
Group

• Night Club, cosmetic saloon, 
hair dresser in the hotel

• localisation by the main street in 
the city

• good contacts with journalists

• flexibility

• experience



  

Słabe strony - weaknesess
• stara elewacja i wiata

• około 40% pokojów o niskim 
standardzie

• najwyższy rack rate w mieście

• brak pokojów klimatyzowanych

• old facade and canopy

• about 40% very low standard 
rooms 

• the highest rack rate in the city

• any air-conditioned room



  

Możliwości - opportunities
• urozmaicenie oferty turystycznej w 

mieście

• bliskość dużych miast: Poznania, 
Łodzi i Wrocławia

• planowana budowa małego lotniska 
w pobliżu Kalisza

• lokalizacja w środkowej Polsce

• perspektywa rebrandingu na marke 
Accor

• Rozwój w ramach integracji z Unią 
Europejską

• wzrost gospodarczy w Polsce

• the evolution of the tourist 
possibilities in the city

• vicinity of big cities Poznan, Lodz 
& Wroclaw

• planned small airport next to Kalisz

• localisation in the centre of Poland

• perspectives of rebranding for one 
of Accor marks

• Developement of integration with 
Europian Union

• economic increase in Poland



  

Zagrożenie - threats
• bliskość dużych miast; Poznania, 

Łodzi i Wrocławia

• polityka ekonomiczna i 
podatkowa rządu

• słabe połączenia kolejowe i zły 
stan dróg

• elastyczność cenowa hoteli 
konkurencyjnych

• trudności ekonomiczne w wielu 
firmach

• duże bezrobocie w mieście (ok. 
18%)

• vicinity of big cities Poznan, 
Lodz & Wroclaw

• tax and economic policy of the 
governement

• weak railway lines & wrong 
roads

• flexibility of pricing in 
competiting hotels

• economic difficulties in some 
firms 

• big unemployement in the city 
(ca 18%)
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