Et flisecenter der lytter og leverer som aftalt

NF case 1 Field’s
Hotel Kirstine
- Det er mit indtryk at det er landets bedste flisecenter. De lytter
til deres kunder, siger hotelejer
Henrik Green.
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Om Hotel Kirstine

Næstved Flisecenter vendte herefter
tilbage med et oplæg til, hvordan indret-

Hotellets bygninger stammer fra 1745,
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- Vi fik et meget præcist bud
fra Flisecentret på en løsning af
opgaven, siger hotelejer Henrik
Green.
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Hotel Kirstine er et 4-stjernet privat
ejet hotel, der ligger i Næstved
centrum. Hotellet har 31 værelser med
bad.

Præcist bud

