Travel with Purpose, küresel ayak izimizden
ve ölçeğimizden faydalanırken yerel çözümlere
ilişkin gereksinimi fark etmemizi de sağlar

1,1Milyar
(%4-7 ARTIŞ)

2014 yılında gelen turistlerin sayısı
1,1 Milyara ulaştı ve hala artıyor;
böylelikle büyüme için büyük bir
fırsat sunuyor.
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Toplulukları Güçlendirme

Fırsat Yaratma

KÜRESEL

1/11

Küresel olarak her 11 kişiden biri
konaklama sektöründe çalışıyor.

Hilton Ekip Üyesi

Şirketimiz, kendimize ait, yönettiğimiz,
devremülk ya da kiralık tesislerimizde
ve kurumsal konumlarımızda, dünyayı
konukseverliğin ışığı ve sıcaklığı ile doldurmaya
ilişkin paylaştıkları vizyonun bir araya getirdiği
157.000 Hilton Ekip Üyesinden ouşmaktadır.

400,000 750+

EYLEM

2,500
Kurslar

Hilton Worldwide University
aracılığıyla 2.500’ün üzerinde
öğrenim içeriğinin sunumu.

7,300

EYLEM

EYLEM

Genç İnsanlar

Etkinlik

2014 yılından beri çıraklık
programları, kariyer bağlantısı ve
yaşam becerileri eğitimi aracılığıyla
400.000’in üzerinde genç insana
ulaştık.

2015 Careers@HiltonLive:
Konaklamada Gençlik Ayı sırasında
750’nin üzerinde gönüllü proje ve
etkinlik gerçekleşmiştir.

KÜRESEL

213,000

100%

Turizm, küresel GSYİH’nın %9’una
katkıda bulunmaktadır.

2015 yılında, 92 ülkeden oteller
213,000 gönüllü çalışma saati ile
sonuçlanan 4.100’ün üzerinde
topluluk projesine katkıda bulundu.

2015 yılında Amerika Birleşik
Devletlerinde İnsan Hakları
Kampanyası (HRC) Kurumsal Eşitlik
endeksinden 100 puan alındı.

58,000

4,500

39

Öncelikli bir eylem planı geliştirmek
için işletmelerimiz ve tedarik
zincirimiz genelinde kapsamlı bir
insan hakları değerlendirmesi
tamamladık.

Yerel eğitim, savunma ve mağdurlara
destek programları aracılığıyla 39 ülkede
76 kadın lideri desteklemek üzere Vital
Voices ile ortaklık içerisinde Global
Freedom Exchange (Küresel Özgürlük
Değişimi) etkinliği yürütülüyor.

9%

EYLEM

Hilton Ekip Üyesi

58.000’in üzerinde Hilton Ekip
Üyesini etik kurallar, insan hakları ve
çocuk kaçakçılığı konusunda eğittik.

KÜRESEL

Çevre Koruma

157,000
EYLEM

%50
Doğal kaynaklar, Dünyanın yenileme
hızına göre %50 daha hızlı tükeniyor.
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Saat

EYLEM

Oteller
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Gaziler ve Eşleri
2013 yılından beri 7.300’ün üzerinde
gazi ve eşleri Hilton portföyündeki
kendimize ait, yönettiğimiz ve bayilik
verilmiş, bağımsız olarak işletilen
tesislerde çalışmak üzere işe alındı.
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Puan

EYLEM

Ülke
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%14.5

%14.1

2009 yılından beri enerji
kullanımımızı %14,5
oranında azalttık.

2009 yılından beri su
kullanımımızı %14,1 oranında
azalttık.

EYLEM

Azaltma

Azaltma

%27.6

%20.9

4,500

2009 yılından beri atık
üretimini %27,6 oranında
azalttık.

2009 yılından beri karbon
üretimini %20,9 oranında
azalttık.

Otel portföyünün tamamında
Enerji için ISO 50001, Çevre için
ISO 40001 ve Kalite Yönetimi için
9001 sertifikası alacak ilk küresel
konaklama şirketi.
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Sertifikalı Oteller

