
10 NAJWIĘKSZYCH GRUP HOTELOWYCH NA
ŚWIECIE

Liczne hotele różnego typu i jakości oferują swoje usługi na całym
świecie. Niektóre z nich są niezależne, wiele tworzy grupy lub sieci
hotelowe. Jakie grupy hotelowe mają najwięcej pokoi? Poznaj 10
największych sieci hotelowych według danych MKG Hospitality z
2021 roku. Dostarczone przez Tourism Review i Axel Hernborg z
Tripplo.

1/ Marriott International
Z ponad 7500 hotelami i ponad 14 000 pokojami w 2021 roku, Marriott International jest największą
siecią hotelową na świecie. W latach 2020-2021 ilość pokoi wzrosła z 1 358 400 do 1 400 289 pokoi,
co stanowi wzrost o 3,1%.

2/ Jin Jiang
Z większą liczbą hoteli niż Marriott International, ale z mniejszą ilością pokoi, Jin Jiang jest drugą
największą siecią hotelową na świecie, patrząc na podaż pokoi. W 2021 roku chińska firma Jin Jiang
prowadziła ponad 10 000 hoteli z prawie 1 100 000 pokoi. Wzrost wyniósł 6,7% w porównaniu z
rokiem ubiegłym.

3/ Hotele Hilton
Hilton Hotels to trzecia co do wielkości sieć hotelowa na świecie. W latach 2020-2021 do jej portfolio
dołączyło ponad 600 hoteli. Wzrost tej grupy pozostaje silny głównie w USA, ojczyźnie Hiltona. W
2021 roku Hilton Hotels zarządzał 1 010 257 pokojami, co stanowi wzrost o 4,9% w stosunku do roku
ubiegłego.

4/ InterContinental Hotel Group (IHG)
IHG było przez wiele lat największą siecią hotelową na świecie, dziś grupa jest nr 4 na świecie.
Wzrost wyniósł zaledwie 0,3% w latach 2020-2021. InterContinental Hotel Group posiada w swoim
portfolio prawie 6000 hoteli i 886 036 pokoi.

5/ Grupa Hotelowa Wyndham
Wyndham Hotel Group jest piątą co do wielkości siecią hotelową na świecie. Ta amerykańska sieć
hotelowa odnotowała spadek podaży pokoi o 4,2%, co czyni ją jedyną zachodnią siecią hotelową w
pierwszej dziesiątce z mniejszą ilością pokoi w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2021 roku
Wyndham Hotel Group posiada 8.941 hoteli z 795.909 pokojami.

6/ Grupa Accor
Ta francuska sieć hotelowa posiada ponad 5000 hoteli na całym świecie. Ilość pokoi w Accor Group
wynosi ponad 750 000, przy rocznym wzroście podaży pokoi o 3,1%. Wzrost ten utrzymuje się na
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stałym poziomie od wielu lat, na przykład Grupa Accor miała również wzrost o około 3% w latach
2019-2020.

7/ Huazhu
Huazhu to kolejna chińska grupa hotelowa z dużą liczbą hoteli i pokoi w swoim portfolio. Sieć
posiada prawie 7000 hoteli i dysponuje podażą pokoi na poziomie 607 137 pokoi. Wzrost w stosunku
do roku 2020 był bardzo wysoki, a w latach 2020-2021 wzrost podaży pokoi wyniósł 23,2%.

8/ Choice Hotels
Notując globalny wzrost podaży pokoi o 1,2%, amerykański franczyzodawca Choice Hotels nie
zmienił swojej 8. pozycji w rankingu. W 2021 roku sieć posiada 7.147 hoteli o łącznej liczbie 597.977
pokoi. Choice Hotels działa w ponad 40 krajach na całym świecie.

9/ OYO
OYO to indyjska sieć hoteli, która w ostatnim roku miała spore kłopoty. Podaż pokoi spadła o 54,3%
od zeszłego roku. Firma miała naprawdę duże problemy w Chinach i Europie, co spowodowało tak
dużą stratę w podaży pokoi. W porównaniu do rankingu Top 10 sieci hotelowych 2020, OYO straciło
7 pozycji i obecnie znajduje się na miejscu 9. OYO nadal prowadzi ponad 20 000 hoteli z 449 000
pokoi.

10/ BTH Hotels
BTH Hotels to trzecia chińska sieć hotelowa na liście Top 10. Sieć ta, podobnie jak Jin Jiang i
Huazhu, odnotowała wysoki wzrost w stosunku do roku 2020. Podaż pokoi wzrosła o 6,6% w latach
2020-2021.

Date: 2021-11-02

Article link:
https://www.tourism-review.pl/top-10-najwiekszych-grup-hotelowych-na-swiecie-news1988

https://www.tourism-review.pl/top-10-najwiekszych-grup-hotelowych-na-swiecie-news1988

