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שחר אילון 

סתיו מורן

                      
                       נחום ברזעסקי

מציגים:

מרגלית פלם

נועם טורנברג

קופי 14



לפני שנדבר 
על הקונספט 
החדש:

הכירו את
קסטרו



ערכי קסטרו הם:

תשוקה              סגנון
עיר



אנו נתמקד באורבניות
הבה נראה מה יש לתל אביב להציע בתחום המלונות
שרתון | ישרוטל | קלב-מד | דן | קראון פלזה | הילטון

קהל הנופשים: אנשי עסקים / תיירים

מלונות גדולים



ובתחום מלונות הבוטיק?

קהל הנופשים: תיירים

De  La  Me r MONTEF IORE

בוטיק



ובתחום האכסניות?
אכסניית בני דן | אכסניית מוגרבי

קהל הנופשים: תיירים תפרנים
אכסניות



ומה יש לעיריית תל-אביב להציע?

קהל הנופשים: הומלסים
ספסלי העיר



כפי שראינו, מלונות העיר פונים ל:

אנשי עסקים
ותיירים

לקהל הישראלי אין מענה בעיר

אורנה
פורטוגלי



הכירו את ניס אביטן מבאר שבע. )מקרה אמיתי(



ניס, אתה מנסה לומר שבמלון רגיל כיום
נוצרת תחושת בועה? 

תחושה שהאורח מנותק מהעיר?

תחושה שהתייר אולי נמצא בעיר פיזית,
אבל מרגיש שהוא צופה בה מן הצד

ולא חלק ממנה?



מה עשינו?
שפכנו את האורבניות
לתוך הנופש



קבלו את להיט הנופש
האורבני של ישראל

מלון שבו האורח לא מרגיש שהוא רק 'מבקר' בעיר, אלא חי את העיר כתושב לכל דבר.



הרשת תמוקם בשלוש הערים המרכזיות בישראל: תל אביב, ירושלים וחיפה.



וכך זה ייראה



וכך זה ייראה



וכך זה ייראה



וכך זה ייראה



וכך זה ייראה



 CASTRO HOMETOWN
הוא בית מלון

הממוקם ברחבי העיר
בתוך דירות,

בבניינים קיימים.

כל מאפייני הרשת תומכים
בהרגשה שהאורח אינו תייר, 
ודוגלים בסממנים המובהקים 

לאנשים שחיים בה.



אופי הדירות: נמצאות באזורים שוקקים בעיר. ומעוצבות 
בשיק מודרני ועירוני, ולא בפאר ויוקרה של בית מלון קלאסי.

כל דירות קסטרו 
מעוצבות באלמנטים 
וצבעים זהים מותגית.



איבזור הדירות:
בחדר המדרגות יחכה 

לאורח זוג אופניים 
להתניידות בעיר.
לצד חניה שמורה

לנופשי קסטרו.



"ארון אקססוריז":

ארון הפועל על עיקרון המיני בר
הוא מצויד באביזרים של קסטרו כמו צעיפים,

כובעים, תכשיטים ומשקפיים.

*האורח מחויב על הפריט, שייגבה יחד עם התשלום למלון.



שירות:
 CASTRO HOMETOWN קיים מרכז של -

המספק שירותים ומידע דרך הטלפון והאינטרנט. 
משמש גם כמרכז לוגיסטי. 

- בדירות מחכים מנוי ל: רב-קו, טיים אאוט, ספרי 
משלוחים וכרטיס הטבות לרשת האופנה קסטרו.

- ניתנת האפשרות להזמין אוכל למלון ממסעדות 
נבחרות דרך מרכזיית המלון בהתאם לשעות היום.

'CASTROMAN'
- שירות ממונע וממותג, הכולל: מסירת המפתח,       

עזרה כללית, תיקונים, וניקיון.



המסר: העיר היא המלון שלך.
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לפני השקת המוצג, נעשה קצת רעש
של BTL עם סירטון ויראלי.



שבעצם חושף
את פעילות הגרילה שלנו:



אחרי השקת 
המותג,

ATL נעלה ל
עם פרינטים 

לעיתון:



ועוד פרינט.



ועוד אחד.



ושוב עוד אחד.



ואחרון.


