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Ön szerint mi a titka ennek az utcának mint helyszínnek?
A Fashion Street, csakúgy mint a Kempinski Hotel Corvinus Buda-
pest, igazi drágakő Budapest szívében. Azon utcák találkozásánál 
áll, amelyek a Dunától indulnak az Andrássy út és a Kiskörút felé. 
Fontos csomópont, hiszen három metróvonal is itt, a Deák téren 
fut össze. A tér túloldalán, a régi zsidónegyedből Budapest saját 
Sohója született, divatos bárokkal és éttermekkel, melyek minden
létező helyen felbukkannak, legyen az egy elhagyatott bérház vagy
kihasználatlan udvar. A városvezetés folyamatosan azon dolgozik, 
hogy csökkentse az autós forgalmat a belvárosban, és tisztább, zöl-
debb, kényelmesebb, élhetőbb és gyalogosbarátabb tereket hozzon 
létre, olyat, mint a Fashion Street. Ha ehhez hozzávesszük Budapest
összehasonlíthatatlan építészeti örökségét, a különböző stílusok
egyedi és harmonikus keverékét kapjuk ebben az utcában.

Ön szerint miért jelenthet többet ez az utca egy átlagos utcánál?
Itt a divat, a stílus és a design találkozik a gasztronómiával. Bármi-
lyen célból is jön ide az ember, új tapasztalatokkal fog gazdagodni egy 
nyugodt sétálóutcában. Emellett mindig történik valami: új gasztro- 
teraszok nyitnak nyáron, időszaki vásárok települnek ki a legfontosabb
ünnepek ideje alatt – a legnagyobb karácsonykor –, különböző ételeket,
kézműves ajándéktárgyakat kínálva.

Mit terveznek a nyári  sporteseményekre?
Megálmodtunk egy mini arénát, hogy elhozzuk a labdarúgó-világ-kupát

a Fashion Streetre. A sport iránti rajongás különösen közösségi élmény: 
akkor lehet a legjobban élvezni, ha meg tudjuk osztani másokkal. A sport-
eseményekre izgalmas gasztronómiai ajánlatokkal készülünk.

Mi a véleménye, az ilyen jellegű események hogyan tudják összehozni
az utca embereit?
Nyilvánvaló, hogy a városnak az a célja, hogy gyalogosbarát városköz-
pontot hozzon létre azáltal, hogy korlátozza az autós közlekedést a 
belvárosban. A sétálóutcák száma látványosan megnövekedett az elmúlt 
időszakban, ennek köszönhetően az üzletek vissza tudják csábítani az 
embereket ide. A vállalkozók bátrabban nyitnak éttermeket és bárokat 
teraszokkal. Ez fontos, hiszen egy város szerkezete az emberekből épül
fel, akik elfoglalják a tereket, hiszen szeretnek ott lenni. Ez az, amitől
zsongani fog, ami energiával és élettel tölti meg a környéket. Ellenkező 
esetben csak szép épületeket bámulnánk az üres utcákon. Úgy érezzük,
hotel és étterem révén a mi feladatunk is, hogy meghatározzuk a közve-
tlen környezetünket azáltal, hogy magas színvonalú ajánlatokkal várjuk
az itteni lakosokat, a látogatókat és a turistákat egyaránt. De a zsongástól
eltekintve, minél több ember fedezi fel Budapest belvárosát és alakít  ki
kötődést vele, annál több szolgáltatást fog igénybe venni, és így több 
üzletnek lesz haszna belőle.

Hogyan vezetett az út a Kempinski vezérigazgatói posztjához?
Milyen tapasztalatokat gyűjtött az elmúlt évek alatt a hoteliparban?
Több mint huszonegy éve dolgozom hotelekben. Mielőtt 2010-ben

LOBBY
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What do you think the secret is 
of this street as a location?
Fashion Street, like the hotel 
itself, is a gem in the heart of Bu-
dapest. We’re at the crossroads of 
all the streets that lead from the 
Danube towards Andrássy út and 
Kiskörút, the inner ring road. It 
is an important junction as three 
underground lines converge here 
on Deák tér. Across the square, 
the old Jewish quarter has 
morphed into Budapest’s own 
Soho with cool hangouts, bars 
and restaurants popping up in 
every possible location including 
derelict, uninhabited courtyards. 
Simultaneously, we see the city’s 
administration making a concerted 
effort to restrict downtown 
vehicle traffic and create cleaner, 
greener, more comfortable, more 
liveable pedestrian ‒ friendly 
spaces such as the Fashion 
Street. Add to this, central 
Budapest’s unparalleled eclectic 
architectural heritage, and you 
have a unique and curiously
harmonious mix of various styles
on this street.

Why do you think this street  
represents more than an  
average street?
Here, fashion, style and design
meet gastronomy. Whatever your
motivation, you’ll discover a 
new experience, in a relaxed

zone. There is always something 
fun happening: a whole slew of 
gastro-terraces open in summer, 
seasonal fairs set up with tem-
porary food and arts and crafts 
stalls for all the major seasonal 
celebrations with the largest 
being Christmas.

Tell us about your plans for this 
summer’s sports events.
We had a vision of an “Arena” to 
bring the World Cup to Fashion 
Street. Sport is specifically a 
social experience, best enjoyed 
when you have a chance to share 
it with other people. You can take 
in the excitement of the World 
Cup in a truly communal setting 
on these pleasant summer nights, 
in the company of your family, 
friends and others who share the 
same surge of energy. We will 
complement this fantastic social 
experience with equally thrilling 
gastronomic offerings.

How do you think this kind of 
gathering can make connections 
between people on the street?
It is evident that the admin-
istration is aiming to create a 
pedestrian ‒ friendly city centre 
by way of regulating downtown 
car traffic. Lately, the number 
of pedestrian streets has grown 
tremendously, which allows busi-
nesses to attract people back into 

the heart of Budapest. There is 
an encouragement for businesses 
to set up terraced restaurants 
and bars. This is vital because 
the fabric of a city is made up of 
the people who take ownership 
of the space, as it were, because 
they like being there. That’s what 
creates a buzz, and pumps energy 
and a life force into neighbour-
hoods. Otherwise, we would only 
be looking at beautiful buildings 
on empty streets. We feel that it 
is also up to us, as a hotel and ser-
vice provider, to define the identity 
of our immediate neighbourhood 
as we create highquality events 
and experiences, for residents, 
visitors and tourists alike. But buzz 
apart, in very practical terms, the 
more people discover downtown 
Budapest and develop an affinity 
to it, the more services they’ll 
take advantage of, and the more 
businesses will benefit.

Tell us about how you became 
the head of Kempinski and the 
years and experiences you
had in the hotel industry.
I have more than 21 years of ex-
perience in the hospitality industry. 
Before arriving in Budapest in 
2010, I spent two years at Kem-
pinski Hotel Beijing Lufthansa 
Centre, managing the 526-room 
property and well over 1,000 
permanent employees. Prior to 

THE PROMENADE
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Budapestre jöttem, két évet töltöttem a Kempinski Hotel Beijing
Lufthansa Centerben, 526 szobát és több, mint 1000 állandó alkalma-
zottat felügyelve. Előtte pedig szintén egy Kempinski hotelt igazgattam, 
a müncheni Hotel Vier Jahreszeiten Kempinskit. E lánc előtt pedig 
az Arabella Starwoodnak dolgoztam Frankfurtban, Münchenben és 
Fokvárosban különböző vezetői pozíciókban. 

Meséljen nekünk a szálloda felújításáról!
A Kempinski Hotel Corvinus nemcsak abban volt az első a budapesti 
ötcsillagos hotelek között, hogy belevágott egy ekkora felújításba, 
de úttörők voltunk abban is, hogy létrehoztunk egy forradalmian új 
éttermi koncepciót. Tudtuk, hogy egy sima „ráncfelvarrás” manapság 
nem elég. A hotel halljának új designja egyrészt tükrözi azt a vágyat, 
hogy lenyűgözzük a belépő vendéget, másrészt a szándékot, hogy 
kihasználjuk a tereket. Az új földszint harmonikusan egyesíti a koz-
mopolita stílust és a helyi kulturális utalásokat, miközben kiszolgálja 
a hagyományos funkciókat, mint a be- és kijelentkezést, főportaszol-
gálat stb. Büszkék vagyunk rá, hogy új gasztronómiai központot 
hoztunk létre a szállodán belül. A prémium éttermi negyedben 
megtalálható a laza magyar˗bécsi konyhát vivő ÉS Bisztró; Budapest 
nappalija,  a The Living Room; az innovativ koktélokat mixelő Blue 
Fox The Bar és természetesen régi partnerünk, a Nobu. Az újjáépítéssel 
kialakítottunk egy passage-t, a The Promenade-ot, amely a mi kortárs 
magyar művészeti központunk, valamint a Kempinski Galéria extra 
kiállítótereként is működik.

Melyek az ön üzleti látásmódjának és attitűdjének 
legfontosabb jellemzői?
Arra törekszem, hogy inspiráljak. Inspiráljam a kollégáimat, a szál-
lodavendégeket. A vendéglátás alapvetően a felfedezésről szól, olyan 

emberek számára, akik nagyon távoli helyekről érkeztek és eltérő 
háttérrel rendelkeznek. Finom egyensúlyt kell találnunk. Egyfelől 
vadonatúj, egyedülálló élményt nyújtunk, amelyet áthat a helyi hangulat 
és a kozmopolita életérzés. Másfelől vendégeinket minden szempont-
ból igyekszünk komfortzónájukban tartani. Ehhez széles látókörűnek, 
nyitottnak és elfogadónak kell lennünk.

A Fashion Street szlogenje „simply fancy”. Mit jelent ez önnek?
Nem túlzó, természetes, hétköznapi kifinomultságot. Manapság a
tapasztalt utazókat már nem az üres fényűzés vonzza, hanem a 
minőség és az új élmények.

THE LIVING ROOM

ÉS BISZTRÓ
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BLUE FOX THE BAR

this experience in China, I managed another 
signature property in the Kempinski port-
folio, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in 
Munich, Germany. Prior to Kempinski, 
I worked for the Arabella Starwood in 
Frankfurt, Munich and in Cape Town in 
South Africa in various executive positions.

Tell us about the rejuvenation of Kempinski!
Kempinski Hotel Corvinus was not only 
amongst the first to embark on property 
refurbishment among the five-star hotels in 
Budapest, but we also pioneered a revolu-
tionary restaurant concept. We were fully 
aware that a plain old facelift wouldn’t 
do in this day and age. The re-design of 
the hotel’s lobby reflects both a desire to 
create a stunning sensation and the inten-
tion to utilise the space to create thrilling 
experiences. The new interior integrates 
cosmopolitan and local styles, as well as 
co-locates traditional functions like arrival, 
departure, concierge intelligence and more. 
Our brand new signature, Gastronomic 
Quarter Downtown Budapest showcases a 
cluster of premium restaurants including the 
casual Hungarian ‒ Viennese ÉS Bisztró; a 
contemporary Budapest-style coffee house, 
The Living Room; Blue Fox The Bar, which is 
a hotspot for creative cocktails and of course 
our long-term partner, Nobu. The re-design 

also created The Promenade, which also 
functions as an additional exhibition space 
to Kempinski Gallery, our very own modern 
Hungarian art centre.

What are the most significant specifics 
of your attitude and worldview in this 
business?
I seek to endlessly inspire. Inspire my 
colleagues, inspire my guests. Hospitality is 
fundamentally about discovery and explo-
ration by people who come from very, very 
distinct and diverging backgrounds. We have 
to strike a delicate balance. On the one hand, 
we offer a brand new, unique experience ‒ 
local flair, with a cosmopolitan touch. We 
integrate the local with the global, the new 
with the known. On the other hand, we keep 
our guests in their comfort zone, in more 
ways than one. This requires an open mind, 
open eyes and open arms.

The slogan of Fashion Street is “Simply 
Fancy”. What does this mean to you? 
An understated, unforced, casual sophisti-
cation. Today’s discerning traveller no lon-
ger takes interest in flashy extravagance – 
now quality and fascination motivate them.

ÉS TERRACE

ÉS TERRACE
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