Про компанію

ArtBuild Hotel Group – професійний
готельний консультант, fee-девелопер,
дизайнер та оператор в сегментах
готелів 2, 3, 4 та 5 зірок.

Один з лідерів на ринку СНД
та № 1 на ринку України

 Створюємо готельні проекти «під ключ».
 Поєднуємо кращі досягнення світового
досвіду зі специфікою реалізації проектів
на локальних ринках.
 Економимо бюджет проекту за рахунок
правильних рішень та запровадження
інноваційних готельних технологій.
 Створюємо продумані об'єкти
з неповторним образом
та унікальною атмосферою.

Ми знаємо готельний бізнес
до найменших дрібниць

14 років успішного досвіду роботи
у готельному сегменті
України, Росії, Казахстану, Білорусі,
Грузії та інших країн СНД.
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Про компанію

За 2018-2019 роки наша
команда реалізувала
декілька проектів у Європі,
зокрема,
в Італії, Португалії, Австрії,
Німеччині та Угорщині.
У 2019 році ми відкрили
власний готель
на 64 номери у Римі.

У 2018 році ABHG впевнено вийшла
на європейський ринок
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Про компанію

ArtBuild Hotel Group – найкращий помічник
на будь-якому етапі реалізації готельного
проекту. Серед основних послуг компанії:
















90% замовлень компанії –
це розвиток готельних
проектів «під ключ»:
від консалтингу до управління.

Готельний консалтинг.
Маркетингові дослідження готельного ринку.
Аналіз та підбір ділянок під готельний проект.
Девелопмент проекту «під ключ».
Проджект-менеджмент.
Реконцепція / Редевелопмент існуючих об'єктів.
Супровід проектування.
Дизайн інтер'єрів та фасадів готелю.
Оснащення готелю.
Підбір оператора, супровід переговорів.
Готельне управління.
Аудит діючого готелю.
Управління активами (Asset Management).
Управління доходами (Revenue Management).
«Зелене будівництво»: підготовка проектів
під сертифікацію LEED, BREAM та DGNB.
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Про компанію

Місця розташування наших проектів:
 В CBD європейських столиць
та міст-мільйонників.
 У міських районах, занесених до переліку
культурної спадщини ЮНЕСКО,
або у безпосередній доступності
до пам'яток державного масштабу.
 На території міжнародних аеропортів.
 У прибережних зонах морів та лиманів.

Формати наших проектів:
 Готель, розташований в окремій будівлі.
 Готель у складі БФК.









Класичний міський готель.
Апарт-готель.
Бутік-готель.
Курортний готель.
Оздоровчо-курортний комплекс.
Кондо-готель.
Event & SPA готель.
Оздоровчо-рекреаційний комплекс.
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Про компанію

Серед наших проектів:























Best Western Plus Hotel & Residence, вул. Антоновича, Київ.
Готельно-офісний комплекс в районі МА «Бориспіль», Київ.
Готельний комплекс з 2 готелів в МА «Київ» (Жуляни), Київ.
Готель категорії upscale, вул. Сагайдачного, Київ.
Готель категорії economy, вул. В. Васильківська, Київ.
Готель категорії economy, вул. Маршала Конєва, Київ.
Conference Park Hotel категорії midscale, вул. Якіра, Київ.
Готель Samovar Inn категорії midscale, вул. Славгородська, Київ.
Готель категорії economy, Чоколівський бульв., Київ.
Resort-готель категорії midscale, вул. Свердлова, Ялта.
Бутік-готель, вул. Липова, Почаїв.
Оздоровчо-курортний комплекс з готелями категорій
economy та upper midscale, вул. Морська, Саки.
Готель категорії upper midscale у складі БФК, Могилів, Білорусь.
Оздоровчо-рекреаційний комплекс на узбережжі
Куяльницького лиману, Комінтернівський р-н, Одеська область.
Проект реконструкції готелю, Алмати, Казахстан.
Готель Best Western Plus категорії upper midscale, Львів.
Готель категорії upper midscale, Рим, Італія.
Event & SPA готель категорії upper midscale в Івано-Франківській області.
Смарт-готель категорії economy, Будапешт, Угорщина.
Апарт-готель категорії upscale, Рим, Італія.
Смарт-готель категорії budget, Київ.
Event Hall & Hotel категорії economy/midscale, Полтава.
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Про компанію

Комплексний аудит готелів:
 Комплексний аудит та рекомендації з розвитку проекту
рекреаційно-оздоровчого комплексу «Деренівська купіль»,
с. Нижнє Солотвино, Закарпатська область, Україна.
 Комплексний аудит та послуги з Asset Management
для готельно-рекреаційного комплексу
«Ріксос-Прикарпаття», Трускавець, Україна.
 Комплексний аудит проектної документації готелю
upper midscale, Сінеш, Португалія.

Готові об'єкти:





Favor Park Hotel, Київ, Україна.
Premier Hotel Pochaiv, Почаїв, Тернопільська область, Україна.
Готель категорії upper midscale, Рим, Італія.
Готель категорії upper midscale у складі БФК, Могилів, Білорусь.

Об'єкти на завершальній стадії будівництва:
 Готель Best Western Plus, Львів, Україна.
 Смарт-готель категорії budget, Київ, Україна.
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Готельний консалтинг

EXTENDED Hotel Feasibility Study
(Розширений аналіз доцільності
розвитку готельного проекту) –
унікальний продукт на ринку СНД.
Окрім стандартних розділів аналізу доцільності розвитку
проекту, він включає найбільш детальну фінансовоекономічну модель, створену на основі:
 реального, опрацьованого в деталях, проекту
(архітектурно-планувальних рішень);
 базової інженерної концепції;
 глибинного розуміння процесів
дизайну та оснащення.

На етапі Аналізу доцільності
розвитку проекту (Extended Hotel
Feasibility Study) ми вже визначаємо
збитковість або фінансову
привабливість проекту.
Зразок однієї з таблиць фінансово-економічної моделі проекту.
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Готельний консалтинг

Кожна фінансова модель
ArtBuild Hotel Group
включає аналіз
чутливості фінальних
показників проекту
(окупності
та рентабельності)
в залежності від зміни
тих чи інших факторів,
зокрема, вартості
будівництва, комунальних
витрат, майбутньої
заповнюваності готелю,
рівня зарплат персоналу
та ін.
Зразок однієї з таблиць фінансово-економічної моделі проекту.
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Готельний консалтинг

ABHG регулярно проводить
маркетингові дослідження готельного
та туристичного ринків країн СНД, Європи
та їх окремих регіонів.
Спеціалісти компанії часто вивчають окремі вузькі
сегменти, пов'язані з ринком готельної нерухомості,
зокрема, сектор санаторно-оздоровчих послуг,
потенціал ігорного бізнесу (ринку казино) країни, ринок
апартаментів та ін. Працюючи над готельним
проектом, ми завжди використовуємо найкращі
досягнення найбільш привабливих та відвідуваних
готелів світу.
Зразок генерального плану проекту курортного готелю.

Наша компанія запроваджує правильну
готельну технологію в проект
будь-якої складності: від реконструкції
історичних будівель до будівництва
об'єкту з нуля на ділянці
складної конфігурації.
Зразок планування готельних апартаментів.
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Девелопмент «під ключ»

У процесі реалізації готельних проектів
ArtBuild Hotel Group виконує функції
керуючої компанії, виступає основним
проджект-менеджером та консультантом.
Наша компанія відповідальна за те, щоб на всіх етапах
проекту (консалтингу, проектування, дизайну,
будівництва, оснащення, введення в експлуатацію)
була врахована специфіка та важливі нюанси щоденної
роботи готелю. За погодженням із Замовником в коло
наших обов'язків входить формування проектної
команди (генпроектувальника + субпідрядників),
координація взаємодій всередині неї, створення та/або
коригування розширених технічних завдань для
основних проектних розділів, контроль їх виконання,
консультації по укладанню договорів.
Ми знаємо, як правильно будувати готель,
які планувальні нюанси впливають на майбутні
операційні витрати готелю та на його
інвестиційну вартість.

Наша компанія добре знайома
зі специфікою готельних проектів,
тому, створюючи об'єкт «під ключ»,
ми розробляємо життєздатну
стратегію, створюємо не просто
готельний об'єкт, а ефективно
працюючий бізнес.
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Підготовка готелю до відкриття ігорної зони

ArtBuild Hotel Group виступає консультантом
та технологом у процесі підготовки
готельного об'єкту до відкриття ігорної зони
(казино, залів ігрових автоматів, ін.).
Ми знаємо яким чином об'єднати під одним дахом два
бізнеси – готельний та ігорний, – аби їх синергія була
ефективною, якісною та приносила максимальний
Кроме
того, мы поможем подготовить гостиничный объект к процедуре
дохід.

национальной
категоризации. Наши эксперты разработают план и рекомендации по соответствию отеля той
експерти
зможуть
питання: объекту необходимое количество звезд. Кроме того, мы
илиНаші
иной
категории
и відповісти
помогут на
получить

- як правильно
об'єднати
готель
та ігорний
заклад внациональной категоризации. Наши эксперты разработают план и
поможем
подготовить
гостиничный
объект
к процедуре
одному
архітектурному
об'ємі?
рекомендации по соответствию отеля той или иной категории и помогут получить объекту необходимое количество звезд.
с - який бізнес у цьому дуеті важливіший?
- який формат ігорного залу підібрати під готель
певного формату та класу?
Ми допоможемо підготувати готельний
- як відкрити ігорний заклад у вже існуючому готелі та
об'єкт до процедури національної
не відлякати напрацьовану роками цільову
категоризації. Наші експерти розроблять
аудиторію?
план та рекомендації щодо відповідності
- як розвести гостьові потоки готелю та ігорного залу,
щоб вони не перетинались та не заважали один
готелю тій чи іншій категорії
одному?
та допоможуть отримати необхідну
- як укласти правильну угоду між готелем та казино і
кількість зірок.
що в ній потрібно передбачити?
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Підготовка готелю до відкриття ігорної зони

Керуючий партнер ArtBuild Hotel Group Олексій Євченко
є віце-президентом Української асоціації ігрової індустрії.
З 2016 року брав активну участь у розробці
законопроекту про легалізацію ігорного бізнесу в Україні,
виступав ініціатором внесення покеру у реєстр
видів спорту України.
У 2019 році компанія ArtBuild Hotel Group, в особі Олексія
Євченка, виступила консультантом з організації ігорної
зони «Дунайа» в Одеській області. Концепція проекту була
схвалена Президентом України та наразі знаходиться
на стадії організаційної розробки.

Проект ігорної зони «Дунайа»
передбачає будівництво курорту
зі зведенням більше 80 готелів різного
рівня, сучасного концертного залу,
а також всієї супутньої
інфраструктури.
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Готельне управління

В структуру ArtBuild Hotel Group входить
компанія ArtBuild Hotel Management,
яка здійснює професійне стратегічне
та операційне управління готельними
об'єктами. Серед основних послуг
компанії:













Наше головне завдання –
досягти максимальних показників
грошового потоку та збільшити
інвестиційну вартість готелю.

Комплексне управління.
Довірче управління.
Manchize Agreement.
Управління активами (Asset Management).
Управління доходами (Revenue Management).
Продажі та маркетинг (Sales & Marketing).
Технічний супровід проекту
(Technical Service Agreement).
Аудит діючого готелю.
Таємний гість (Mystery Guest).
Таємний дзвінок (Mystery Call).
Підбір та навчання персоналу.
Online Reputation.
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Готельне управління

Asset Management:

один з центральних напрямків
роботи компанії. Надаючи дану послугу, ABHM виступає
від імені та в інтересах Власника для оптимізації роботи
готелю та підвищення прибутку від її діяльності.

Sales & Marketing: збільшення продажів за рахунок
ефективного використання прямих та непрямих каналів
збуту, удосконалених інструментів та технологій
продажів, правильного позиціонування на ринку шляхом
формування позитивного іміджу бренду та забезпечення
його відповідності очікуванням потенційних клієнтів.
Manchize Agreement: залучення досвідченого
спеціаліста для професійних консультацій
та супроводу будь-яких управлінських процесів.

Revenue Management: залучення стороннього
спеціаліста по управлінню доходами готелю.

Technical Service Agreement: супровід процесу
розробки та підготовки технічного завдання та проектної
документації з метою їх відповідності стандартам
конкретного бренду, при цьому, враховуючи інтереси
Власника та можливості готелю.
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Чому ми?
 Ми спираємося на міжнародний досвід
в усіх сферах готельного управління.
 Ми беремо на себе повну відповідальність
за результати операційної діяльності
готелю.

Готельне управління

Ми реалізуємо потенціал
готельного об'єкту на всі 100%
та збільшуємо його заповнюваність.

 Ми працюємо на Власника, а не на Бренд,
при цьому одночасно відстоюючи інтереси
Власника та притримуючись стандартів
якості Бренду.
 Ми пропонуємо перевірену часом
інтегровану платформу для всіх
фінансових операцій в готелі.
 Ми приєднуємося до роботи над проектом
на будь-якій стадії його реалізації, ділячись
своїм багаторічним досвідом та знаннями.
 Ми створюємо індивідуальну
корпоративну культуру та операційні
стандарти готелю.
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Готельне управління

З 2011 до 2015 року ArtBuild Hotel Group
була ексклюзивним партнером
та офіційним представником
в Україні однієї з найбільших світових
готельних мереж – Best Western
International (США).

З 2014 року наша компанія співпрацює з відомими
міжнародними готельними мережами зі всього світу.
Ми супроводжуємо Замовника у процесі пошуку,
ведення переговорів та складання контракту
на управління з готельним оператором. Як показує
практика, яким би гучним не було ім'я готельної
мережі, при правильному підході та реальній
зацікавленості у проекті з міжнародним брендом
можна домовитися про більш вигідні умови
для Власника готелю, ніж це було від самого
початку передбачено типовим контрактом.

Замовники, які співпрацюють з ABHG,
вже підписали 2 договори про входження
готелів до готельної мережі
Best Western International.

ArtBuild Hotel Management,
яка є підрозділом ArtBuild Hotel Group,
підписала договір на управління готелем
Best Western Plus у Львові.
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Готельний дизайн

Наші послуги по дизайну:


Створення дизайн-концепту, який
включає загальну ідею та стилістику
дизайну інтер'єрів, концепцію FF&E
та попередню кольорову гаму.



Розробка дизайну готельних номерів
та громадських зон готелю / Візуалізація
інтер'єрів.



Підготовка специфікацій та повного
комплекту робочої документації, згідно
якої буде створюватися інтер'єр готелю.



Моделювання майбутнього інтер'єру –
Mock up rooms.



Комплексне оснащення готелю
«під ключ».



Авторський нагляд.
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Готельний дизайн
Дизайн-концепт готелю
категорії economy (2 зірки), Київ.
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Готельний дизайн
Дизайн-концепт готелю
категорії midscale (3 зірки), Київ.

Ми створюємо не лише гарні інтер'єри,
але й функціональні ергономічні рішення, які на 100%
відповідають заданій категорії готелю та бюджету.
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Готельний дизайн
Дизайн-концепт готелю
категорії upper midscale (4 зірки), Київ.

Ми прагнемо створювати правильний, гармонійний
та комерційно вигідний простір.
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Готельний дизайн

Наш дизайн – це ключ
до збільшення заповнюваності готелю,
зменшення операційних витрат
та зростання прибутку.

Дизайн-концепт готелю
категорії upper midscale (4 зірки), Київ.
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Готельний дизайн
Дизайн-концепт готелю
категорії upper midscale (3+ зірки), Почаїв.
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Готельний дизайн
Дизайн-концепт готелю
категорії upper midscale (3+ зірки), Львів.

У проекті готелю у Львові
ми надаємо повний комплекс послуг,
включаючи реконструкцію,
оснащення «під ключ» та управління.
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Готельний дизайн
Дизайн-концепт готелю
категорії upper midscale (3+ зірки), Львів.
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Готельний дизайн
Дизайн вже збудованого готелю
категорії upper midscale (3+ зірки), Почаїв.
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Готельний дизайн
Дизайн вже збудованого готелю
категорії economy, Рим.
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Дизайн-концепт фасадів
ABHG пропонує розробку унікальних
дизайнерських рішень фасадів, які відповідають
концепції та класу готельного об'єкту, витриманих
в архітектурному стилі навколишньої забудови
та одночасно виділяють готель на її тлі.

Ми завжди пам'ятаємо, що зона
гостинності починається не зсередини
готелю, а з його зовнішнього вигляду.
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Дизайн-концепт фасадів

У Почаєві та Києві вже відкрились готелі,
для яких ми розробили дизайн-концепт фасадів.
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Оснащення готелів

Наша компанія може
укомплектувати «під ключ»
готельний об'єкт будь-якого
класу та складності.
 Ми забезпечуємо ефективну цінову
платформу, яка дає прямий доступ
до провідних іноземних
та вітчизняних виробників.
 Гарантуємо підтримку професійної
команди, яка напряму контролює
питання закупівлі та установки
обладнання на об'єкті.
 Відповідаємо за повний цикл
оснащення: від закупівель, імпорту
до зберігання та безпосередньої
інсталяції на об'єкті.

Беремо на себе оптові закупівлі
по готелю, гарантуючи якісні поставки
та економію на об'ємі.
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Експерти ринку

Команда ABHG –
найкращі експерти
готельного ринку
України.

«Кореспондент»
«Компаньон»
Готель – не просто споруда, це операційний бізнес,
при створенні якого необхідно думати про завтрашній
день.

Олексій Євченко:
«Готельний ринок України –
один з самих незаповнених
та відповідно,
один з самих цікавих
та привабливих».
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Експерти ринку

Building
Дарон Роуз: «Сегмент 3* вимагає набагато менше витрат
та затребуваний з боку туристів. В усьому світі саме
сегмент 3* випереджує інші по кількості номерів
та готелів. В Україні його потенціал недооцінений.
Ми просто дивуємося наявності можливостей
та пасивності на ринку. Україна – це «дикий захід»,
тут дуже перспективно розвивати проекти,
тому що в них є потреба».
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Експерти ринку
«Академія гостинності»
Олексій Євченко: «Вітчизняні інвестори починають
відноситись до готельного сегменту як до серйозного
бізнесу, який може давати привабливу норму
рентабельності.
Якщо будувати об'єкти, які відповідають міжнародним
стандартам, то західні інвестори будуть проявляти
до них підвищену зацікавленість та сьогодні зможуть
заплатити за них навіть більше, ніж заплатять завтра,
коли цей ринок отримає певну кількість якісних
продуктів».

33

Експерти ринку
Real Estate Development
Дарон Роуз: «Через незаповненість
ринку якісними об'єктами
в класичних готельних форматах,
локальні інвестори не готові
експериментувати та будувати
нестандартні готелі, ставлячи перед
собою завдання мінімізувати
ризики та вкласти менше грошей
у проект».

Real Estate Development
Дарон Роуз: «Більшість інвесторів
готельної нерухомості, які звертається
до нас, не знають, що таке екологічне
будівництво та які його переваги
у довгостроковій перспективі.
Природно, що у такій ситуації говорити
про стовідсоткові «зелені» готелі
в Україні поки що неможливо.
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Експерти ринку

Ділові та спеціалізовані ЗМІ
СНД вже більше
10 років регулярно
звертаються до нас
за експертною думкою
у сфері готельної
нерухомості.
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Експерти ринку

Наші спеціалісти – активні
учасники заходів
різних форматів.
 Lviv Hospitality Industry Forum, LHIF.
 The UREC Real Estate Summit.
 Міжнародний туристичний форум
«Перемагай з Левом».
 CIS Hotel Investment Conference.
 Green and Sustainable Real Estate.
 Annual Russia Hotel Expansion Summit.
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Експерти ринку

Компанія
ArtBuild Hotel Group
декілька років поспіль
була генеральним
партнером щорічного
спеціалізованого заходу
у сфері готельної
нерухомості
UREC Hospitality Forum.
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Членство

ArtBuild Hotel Group більше 5 років була членом
Американської Торговельної Палати в Україні
(The American Chamber of Commerce, ACC).
Декілька років керуючий партнер ABHG
Олексій Євченко займав посаду керівника
Комітету з питань готельного бізнесу та туризму ACC.
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Членство
Протягом декількох років
ArtBuild Hotel Group була членом
Ukrainian Real Estate Club.
Наразі ми залишаємось
незмінними експертами
з питань готельної нерухомості
на всіх заходах клубу.

Практична зустріч URE Club «Чому туризм
важливий для економіки?»
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Членство

У 2011 році ArtBuild Hotel Group виступила
співзасновником Української ради із «зеленого»
будівництва.
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Членство

Щорічна конференція
Green and Sustainable Real Estate.
ArtBuild Hotel Group активно підтримує
напрямок екологічного будівництва.
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Нагороди та номінації компанії
У 2012 році компанія ArtBuild Hotel Group стала переможцем
у номінації «Кращі ідеї, інновації та рішення» Hospitality Excellence
Award, який був організований Радою з питань туризму та курортів
України.

Нагорода присуджена за активне
просування на українському ринку готельного
бренду Best Western.

У 2015 році львівський проект компанії
ArtBuild Hotel Group був номінований
на звання «Проект року» в рамках
EEA Forum & Awards.
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Керуюча команда

Олексій Євченко,
керуючий партнер,
екс-радник з туризму міністра
економічного розвитку та торгівлі,
екс-радник з туризму заступника
голови КМДА
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Керуюча команда

Дарон Роуз,
керуючий партнер,
магістр готельного управління,
спеціаліст з управління доходами
та інвестиційного менеджменту
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Керуюча команда

Дмитро Пікалов,
директор відділу консалтингу
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Керуюча команда

Наталія Лісняк,
директор з розвитку
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Відгуки

«Технологічні рішення,
запропоновані компанією
ABHG, дозволяють залучити
в проект міжнародний
бренд та ефективно
керувати готелем
у майбутньому. Спеціалісти
компанії продумували все до дрібниць та чітко уявляли собі, як буде
працювати об'єкт після вводу в експлуатацію,
у тому числі у випадку продажу однієї зі складових БФК».
ТОВ «Глобал Естейт»

«EHFS, підготовлений компанією
ABHG, дав нам вичерпну
відповідь на питання, чи варто
на такій специфічній та складній
ділянці братися за зведення
готелю. Спеціалісти компанії
розробили економічно ефективну
концепцію з додатковими
«якорями» та унікальними
для регіону елементами
інфраструктури, які дозволять
збільшити заповнюваність
готелю протягом всього
календарного року».
Erste Group Immorent Ukraine LLC

«Протягом кількох місяців співробітниками компанії ABHG був проведений Аудит роботи
об'єкту. Результат Аудиту був переданий нам у вигляді об'ємного документу, в якому були
наочно представлені сильні та слабкі сторони роботи комплексу... Співробітники компанії
проявили справжній професіоналізм та коректність у підходах та виконанні поставленого
завдання».
Адміністрація курортного комплексу Rixos Prykarpattya
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Київ, вул. М. Грінченка, 4
(044) 521 20 06
www.artbuild.com.ua

