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’’Priset Årets Ametist är 
instiftat av Informus och 
syftet är att lyfta fram 
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inom mötesbranschen. 

PrisetPriset ska inspirera och 
premiera användandet av 
webben som marknads-
kanal för möten.’’

- Bästa hemsida i
mötesbranschen!

ÅRETS AMETIST



2 

Denna tidning är producerad av Informus, 741 91 Knivsta, 018-34 62 00, info@informus.se, www.informus.se 

VD har ordet 
Välkommen till ännu en omgång av Årets Ametist, Informus 
utmärkelse till det hotell eller konferensanläggning som har 
lyckats extra bra med sin hemsida. 

I år har vi en lite annan agenda med vår sälj– och marknadsdag 
i januari och prisutdelning för Ametisten i mitten av mars. 

I denna tidning kan du läsa om alla bidragen, samt om juryn och 
deras bedömningsgrunder. 

Annie Bengtson 
VD Informus Mötesplats 

Om Informus 
Informus är en webbaserad tjänst för alla som 
bokar konferenser, möten, event, fest, kick-off, 
weekendpaket mm.  

På www.informus.se presenteras 4.000 anlägg-
ningar med fakta om kapacitet, teknik, prisnivå 
och andra viktiga egenskaper för kunden. 

Bokarna använder Informus för att det spar tid 
och är ett smart sätt att hitta rätt plats för deras 
arrangemang. Varje år har vi 100.000 unika 
besökare som gör bokningar för många 
miljoner. Bokningar som når fram helt utan 
mellanhänder. 

Våra bokare 
70% av våra bokare är företag, kommuner, 
landsting och organisationer, medan resten är 
privatpersoner. Lokaler för konferens och möten 
är allra mest efterfrågat och står för hälften av 
sökningarna. En fjärdedel är logi och resten är 
fest, event, bröllop, julbord, kick-off mm. 

Kunderna bokar alltid direkt hos anläggningen 
när de använder Informus. Det betyder att man aldrig betalar provisioner eller andra avgifter 
för bokningen till oss. Även onlinebokning sker utan extra avgifter till oss. 

Allt detta gör Informus till en viktig kanal för alla inom hotell- och mötesbranschen. 
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Årets Ametist är instiftat av Informus och introducerades hösten 2006. Syftet med priset är att 
lyfta fram Sveriges bästa hemsidor inom mötesbranschen, samt att inspirera och premiera 
användandet av webben som marknadsföringskanal. 

Utmärkelsen Årets Ametist genomförs i följande steg: 
♦ Anläggningarna anmäler sina bidrag under september till januari 
♦ Ytterligare fem bidrag nomineras genom en omröstning bland bokarna 
♦ En jury bedömer och väljer ut tre vinnare 
♦ Priset delas ut i samband med Möten & Events i Stockholm den 14 mars 

På de följande sidorna presenteras deltagande hemsidor tillsammans med deras egna tankar 
om webben som marknadskanal. 

Läs också mer på www.aretsametist.se 

Årets Ametist 2012 

Almåsa Konferens 
www.almasa.se 

Djurönäset konferenshotell 
www.djuronaset.se 

Görvälns Slott 
www.gorvalnsslott.se 

Hotell Kristina 
www.hotellkristina.se 

Idingstad Säteri 
www.idingstad.se 

IVA:s Konferenscenter 
www.ivaskonferens.se 

 

Loka Brunn 
www.lokabrunn.se 

Runö Möten & Events 
www.runo.com 

Storhogna Högfjällsshotell & Spa 
www.storhogna.se 

Säröhus 
www.sarohus.se 

Ulfsunda Slott 
www.ulfsundaslott.se 

Deltagare 2012: 

1:a pris 
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Almåsa Konferens och Svartkrogens  hem-
sida ska vara  levande, transparant och till-
gänglig. Den skall förmedla alla sinnen som 
vi berör. På ingångssidan har vi lagt en ljud-
slinga som beskriver en vandring genom an-
läggningen. Hörsel är ju ett viktigt naviga-
tionsinstrument för den med nedsatt syn-
förmåga. På undersidan Svartkrogen ligger 
en ljudslinga som beskriver upplevelsen att 
äta i totalt mörker. Ljudslingorna är stereo-
upptagningar som ger en fantastisk rums-
känsla när man lyssnar i lurar. 

Under uppbyggnaden jobbade vi med sex 
ledord, vilka vi fortsätter att arbeta med för 
att sidan skall göra den nytta den behöver:  

SYNAS – vi har sökmotoroptimerat utifrån 
våra speciella kriterier 

SPRIDA – vi jobbar aktivt med sociala media 
och länkar till webben 

MÄTA – vi har konstant koll på besöken ur 
alla aspekter 

LYSSNA – vi omvärldsbevakar vad som 
sägs om oss 

SVARA – vi svarar på både positiva och 
negativa synpunkter om oss 

UTVECKLA – genom att mäta och lyssna 
kan vi utveckla webbsidan på rätt sätt. 

Vi ägs av de Synskadades Riksförbund och 
för oss är det viktigt att vår webb fungerar för 
synskadade, att den finns lättläst i förstoring 
och att du kan få den uppläst/lyssna på den. 
Vi försöker namnge alla bilder, beskriva dem, 
undvika filmer och alla länkar som vi har för 
att den ska vara lättnavigerad. 

Vi länkar till andra sociala medier och valet 
av CMS blev Wordpress. 

Genom bloggen har vi en dialog med olika 
inriktning som speglar oss och våra olika 
gäster som besöker oss, allt från 
konferensgäst till privatpersoner som bor på 
rekreation eller besöker vår upplevelse-
restaurang Svartkrogen. 

Som besökare ska du kunna hitta det mesta 
på vår sida, vår historik, vilka tillgänglighets-
anpassningar som finns, meny och vinlista. 
Tidtabeller och GPS-koordinater.  Självklart 
ska våra besökare kunna boka, köpa pre-
sentkort och se vilka som är nyckelpersoner 
på Almåsa. 

Vad andra tycker om oss finns att läsa i vår 
gästbok. 

Britt-Marie Flink på Almåsa Konferens: 

Almåsa Konferens - Svartkrogen 
www.almasa.se 

Byrå: 
Kompago 
Kommunikation 
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Pia af Rolén på Djurönäset konferenshotell: 
Att kommunicera med målgruppen och fram-
häva den fantastiska miljö som omger Djurö-
näset låg i fokus när arbetet med nya sidan 
inleddes. Utmaningen var att få navigeringen 
tydligare utan att för den skull ”gömma” 
någon information, snarare framhäva mer av 
Djurönäsets utbud och möjligheter. Vi ville ha 
en ren, elegant och informativ sida som 
lockar besökaren att vilja veta mer. 

Vi ville lyfta fram och förmedla samma 
känsla som man upplever på plats. Genom 
att frigöra sidan från tunga bilder av lokaler 
och mötesrum, la vi extra fokus på att 
framhäva den fantastiska miljö som omger 
Djurönäset. 

Vidare var syftet med nya sidan att skapa en 
första relation mellan Djurönäset och den 
kommande besökaren. Oavsett var besöka-
ren befinner sig på sidan skulle det vara 
enkelt att komma i kontakt med oss.  

Genomgående över hela sidan finns därför 
ett personligt och enkelt kontaktformulär. Att 
fylla i formuläret sker som en naturlig del av 
besöket. 

Vi använder oss av WordPress som 
plattform av sidan, vilket är ett öppet cms 
som också medför en enkel hantering av 
sidan. 

Djurönäset konferenshotell 
www.djuronaset.se 

Byrå: 
Eurovator i Karlstad 
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Johan Eklund på Görvälns Slott: 

Görvälns Slott 
www.gorvalnsslott.se 

 

I april 2010 stod Görvälns Slott klart efter två 
år av renoveringar samt byggnation av 38 
hotellrum i fem olika befintliga byggnader 
varav slottsflyglarna är från slutet av 1600-
talet. Vi har valt en inredningsstil som är mer 
influerad av Sydeuropas rokoko än den 
svenska varianten och inredningen har 
blandats upp med moderna inslag. 

Vi vill även att hemsidan skall spegla vår 
speciella stil och efter ett långt varu-
märkesarbete mejslades ett nytt koncept 
fram där det ”guldiga och slottiga” blandades 
upp med det lekfulla och excentriska 
sagoinslag. Vi vill förmedla att Görvälns Slott 
är en frizon för njutning, utan att sajten skall 
vara krånglig och långsam för användaren. 

Det ska också vara lätt att boka och komma i 
kontakt med oss. Vi har bland annat en 
bokningsfunktion som sker helt online och 
bilderna snarare än texten skall ge en bild av 
vilken upplevelse som gästen kommer att få 
vid ett besök. En annan viktig del är att 
spegla vår Facebooksida där vi arbetar 
mycket aktivt för att bygga upp en 
”community”. 
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Pernilla Olsen på Hotell Kristina: 

Hotell Kristina 
www.hotellkristina.se 

Hemsidan är otroligt viktig eftersom den är 
vårt ansikte utåt. Vid byggandet av vår nya 
sida har vi strävat efter att förmedla känslan 
av vad Hotell Kristina har att erbjuda och 
samtidigt vara så informativ och konkret som 
möjligt. 

En nyhet på vår sida är att den numera är 
interaktiv med chatt, facebook och blogg. Det 
är ju ett både väldigt roligt och effektivt sätt 
att kommunicera med gästerna och kunder-
na. Vi jobbar väldigt nära gästen i vardagen 
och det känns som ett naturligt steg att göra 
det även över nätet. 

Det ska också vara väldigt lätt för besökaren 
att boka konferens, hotellrum eller våra 
föreställningar direkt på sidan. Eftersom vi 

erbjuder opera- och andra musikföreställ-
ningar har vi velat få in teatertemat även på 
hemsidan för att locka till nyfikenhet. 

Samtidigt som vår hemsida blev färdig 
lanserade vi vår nya, spänstiga logga. Det 
har varit väldigt viktigt att loggan och hem-
sidan synkroniserar och förmedlar vad Hotell 
Kristina står för, och det tycker vi att vi har 
lyckats med.  

Vi har arbetat efter devisen ”Spänstiga 
möten” där spänstigheten både finns fysiskt 
genom motion och att Hotell Kristina strävar 
efter att inspirera till möten med spänstiga 
resultat. 

Byrå: 
Impera 
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Per Nelson på Idingstad Säteri: 

Idingstad Säteri 
www.idingstad.se 

Med en mycket begränsad budget om ca. 
30.000 kr har vi skapat en sida som ska kän-
nas modern och bygger på bilder. 

Att göra menyerna av bilder var ett sätt att 
använda menyfunktionen för att skapa nyfi-
kenhet utan att "tvinga" på besökaren en 
introduktionsfilm. 

Man ska snabbt förstå menyfunktionen och 
bli sugen på att se vad som döljer sig bakom 
öviga menyer genom att röra musen över 
huvudmenyn - skapa nyfikenhet. På detta 
sätt når vi ut med våra bilder (som säljer) på 
besökarens villkor. 

Vår ambition med Idingstad är att det ska var 
en miljö som känns personlig, professionell 
och andas genuin gästvänlighet. Därför har 
det varit viktigt att hemsidan andas person-
lighet utan att vara oproffsig. 

Det ska vara enkelt att nå oss därav finns 
våra kontaktuppgifter och länkar till bok-
ningsfunktioner på flera ställen. 

Vi har medvetet hållit nere texterna för att 
istället inbjuda till att ladda ner dokument 
som kan vara mer omfångsrika och som 
besökaren kan läsa i lugn och ro. 

Byrå: 
Kreativ Kraft 
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Anders Nylander på IVAs Konferenscenter: 

IVAs Konferenscenter 
www.ivaskonferens.se 

Byrå: 
Virality Communication 

Utgångsläget är mycket enkelt. Vår hemsida 
är det viktigaste sättet att informera om-
världen om vår verksamhet.  

Vi ser hemsidan som en möjlighet att i text 
och bild få en första upplevelse av vårt kon-
ferenscenter för konferensköpare, arbets-
sökande och samarbetspartners. Viktigast är 
dock den potentiella konferensköparen.  

Vår ambition är att på ett enkelt och tydligt 
sätt, med ärliga texter och ett bra och 
representativt bildmaterial, göra det enkelt 

för konferensköpare att uppleva vad vi kan 
erbjuda. Av olika skäl har vi dock valt att inte 
arbeta med direktbokningar via Internet, för 
oss är den personliga kontakten alltid av-
görande för den slutliga leveranskvaliteten. 

Vi ser vår hemsida som ett levande doku-
ment som ständigt ska omprövas och för-
ändras, i takt med verksamhetens och 
marknadens förändringar. 
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Mia Spendrup på Loka Brunn: 

Loka Brunn 
www.lokabrunn.se 

Våra gäster besöker vår hemsida för både 
privata och affärsmässiga vistelser. Därför 
har vi valt att du som besökare av vår hem-
sida redan på startsidan kan välja av vilken 
anledning din nästa vistelse är. 

Vår målsättning är att du som ny besökare 
ska känna dig inspirerad och nyfiken på Loka 
Brunn som spa- & mötesplats och att genom 
en uppdaterad och levande hemsida med 
synlig omtanke upprätthålla intresset hos 
våra återkommande besökare. 

Vi vill skapa en igenkänningsgrad hos våra 
gäster. En tydlig röd tråd genom hemsidan 
och våra andra kommunikationskanaler, som 
återspeglar Loka Brunns verklighet.  

Att vistas på Loka Brunn ska kännas som att 
komma hem till familjen Spendrup. Den 
känslan måste börja redan vid besöket av 
vår hemsida. 

 

Möten 
Mötessidan ska vara tydlig, lättnavigerad och 
faktarik. Äkta och inspirerande bilder som 
berättar om Loka Brunns möjligheter till både 
stora och små möten samt aktiviteter. Vi vill 
delge våra möteskunder referenser från vad 
våra tidigare kunder haft för upplevelser på 
sin vistelse. Det ger en trygghet och ärlighet. 
Vi erbjuder besökaren att enkelt bygga sitt 
eget möte eller snabbt kunna skicka en för-
frågan.  

Privat 
Privatsidan ska spegla vår rofylldhet och 
atmosfär samt väcka behaglig sinnesro hos 
besökaren.  Med gästblogg och ständigt upp-
daterade referenser om gäster som besökt 
oss, finns det mycket nytt att läsa om. Det 
ska vara lätt att se vad som händer på Loka 
Brunn med erbjudanden, temahelger och 
andra arrangemang. Besökaren ska vilja 
längta till Loka Brunn! 

Byrå: 
Impera 
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Elisabet Schildt på Runö Möten & Events: 

Runö Möten & Events 
www.runo.com 

Byrå: 
Rockstar Collective 
Aimit Solutions 

Efter ett grundligt varumärkesarbete, som 
ledde fram till en ny varumärkesplattform, ny 
logotyp och nytt grafiskt såväl som kom-
munikativt manér, var turen kommen till vår 
hemsida.  

Hemsidan är ett oerhört viktigt instrument för 
oss på Runö Möten & Events. Det är ofta här 
kunden fattar sitt slutgiltiga köpbeslut. 

Därför är det viktigt för oss att hemsidan inte 
bara följer vår profil utan också upplevs som 
annorlunda och samtidigt inbjudande. 

Genomgående för arbetet var målsättningen 
att skapa samma känsla här som i all övrig 
kommunikation och självklart att återskapa 
den upplevelse som väntar på Runö. Vårt 
kommunikationsmanér skiljer sig en hel del 

från våra kollegor i branschen, vilket gett oss 
mycket och odelat positiv uppmärksamhet. 
Att föra in samma idé på hemsidan var givet, 
för att på så sätt fortsätta trumma in det som 
är vi. 

Greppet att kombinera proffsiga foton från 
Runö med ett serieteckningsmanér har fallit 
väl ut och gick också fint att väva in på 
hemsidan. Likaså får vårt erbjudande 
”Upplev Runö innan du bokar” en fram-
trädande roll. Tillsammans med en logisk 
meny, närhet till primära delar som bokning, 
kontaktinformation och tydlig information om 
våra helt unika mervärden – i form av konst-
samlingen och den välbevarade 50-tals-
arkitekturen – blir hemsidan lättnavigerad 
och inspirerande på samma gång. 
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Charlotte Mannerson på Storhogna Högfjällshotell & Spa: 

Storhogna Högfjällshotell & Spa 
www.storhogna.se 

Byrå: 
Camelonta 

När vi, Anders Treschow och Charlotte 
Mannerson, förvärvade Storhogna i maj 
2010, valde vi att göra en helt ny hemsida på 
en ny plattform tillsammans med webbyrån 
Camelonta. Det var viktigt att hemsidan skul-
le förmedla känslan av genuint och äkta, och 
visa på det unika med Storhogna. Hotellet 
har ett unikt läge vid kalfjället och har trots 
sin småskalighet ett stort utbud av aktiviteter 
och upplevelser. Det var också viktigt att ha 
en bra och säljande bokningsmodul. 

Det ska vara enkelt att navigera och få en 
överblick över våra erbjudanden. Vi hoppas 
att hemsidan gör besökaren nyfiken och 
inspirerad att boka sin vistelse hos oss, och 
att den lockar till merköp av aktiviteter och 
upplevelser såväl inne som ute, såväl vinter 
som sommar. 

Vidare vill vi med hjälp av många bilder ge 
besökaren en fin känsla och en tydlig bild av 
hur det ser ut på hotellet och i omgiv-
ningarna. Det ska också märkas att vi står 
för omsorg och kvalitet. 

För mötes- och konferensbokare har vi gjort 
informationen enkel, tydlig och informativ. 
Man får snabb en inblick  om vår kapacitet 
och våra lokaler och möbleringsalternativ. 

Sociala media är viktigt för oss och vår hem-
sida är kopplad till facebook och twitter. 

Vi är anslutna till ett internetbaserat gäst-
undersökningsverktyg vilket ger oss värdefull 
tillbakakoppling från våra gäster. 

Vi följer statistiken på nätet både vad det 
gäller antal besök, hur länge man stannar 
och hur många sidor man tittar på. 

Vi har arbetat med optimering för att få goda 
placeringar på google. 
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Viktoria Dahl på Säröhus: 

Säröhus 
www.sarohus.se 

Byrå: 
Mixdesign 

Vi ser vår hemsida som den ultimata med-
arbetaren - En säljare som jobbar 24 timmar 
om dygnet! Här kan våra gäster hitta infor-
mation, priser och nyheter om oss vare sig 
de är nattugglor eller morgonpigga. 

Det är viktigt för oss att gästerna finner oss 
tillgängliga när det passar dem. 

Därför har vi också förfrågningsformulär i 
samband med alla våra olika privatpaket 
eller konferenspaket så att gästerna direkt 
skall kunna boka i mån av plats. 

Vi har också ett enklare formulär i höger-
menyn under: Rum & Priser, Konferens och 
Weekend som heter ”Ställ en fråga” för de 
kunder som inte orkar fylla i ett formulär, 
utan bara vill ställa en kort fråga. 

För de gäster som vill fördjupa sig så kom-
pletterar vi också sidan med en blogg där vi 
skriver om aktuella händelser eller olika 
erbjudanden som gäller. 

Vår hemsida ger också de gäster som vill 
möjligheten att följa oss via våra nyhetsbrev 
eller facebooksida. 

Vi jobbar aktivt med vår hemsida hela tiden. I 
IT-världen sker det nya ting hela tiden och vi 
ser nya idéer vi vill ta till oss dagligen! Så för 
oss är inte hemsidan statisk utan den är 
under ständig förändring. 

Mycket av vårat arbete med hemsidan sker i 
kulisserna. Vi försöker förbättra vår sida 
genom att se vad gästerna efterfrågar. Det 
sker också ett SEO-arbete som ständigt 
pågår för att synas på webben. 

Vi älskar vår medarbetare – Den är 
informativ, inspirerande och gillar nya 
utmaningar. 
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Ylva Hallström på Ulfsunda Slott: 

Ulfsunda Slott 
www.ulfsundaslott.se 

Byrå: 
Ek&Gren 

På Ulfsunda Slott är varje detalj unik och ut-
vald. Rummen har sin egen filosofi. Det 
moderna möter tradition som inte minst 
möter konst. Hemsidans mål är att fånga den 
känslan och att skapa nyfikenhet. 

Startsidan ger besökaren möjlighet att 
navigera genom kollage och bilder, ett 
kollage som sammanfattar de viktigaste 
delarna. 

Stora bilder på samtliga sidor berättar om de 
vackra miljöerna och detaljbilder förstärker 
intrycket. Med modern teknik utnyttjar vi hela 
sidans potential och sidan justeras beroende 
på din skärm. Navigera dig bland hotell-
rummen och välj själv vilket du vill bo i, här 
finns bilder från alla rum. Det är alltid enkelt 
att få kontakt, boka, fråga eller läsa mer.  

Samma topp och botten följer med på 
samtliga sidor. Det skapar ett ramverk för 
innehållet. En uppdaterad kalender med 
kommande händelser och nära till nyheter 
visar att detta är ett levande slott. Och 
dessutom, allt är byggt i Joomla vilket ger 
alla förutsättningar att uppdatera och 
förädla - att visa att slottet lever. 
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Årets jury 

Andreas Myrin-Wallenberg 
vd, Eurovator 
Andreas är specialiserad på 
försäljnings- och marknads-
föringsflöden och har tagit fram 
Eurovators modell för att mäta 
effekten av ett företags mark-
nadsinsatser. 

Med hjälp av den kan man förpassa det gamla 
påståendet "Hälften av alla marknadsinsatser 
är bortkastade, man vet bara inte vilken hälft" 
till historiens bakgård. 

Daniel Erkstam 
Webbentreprenör 
Daniel har arbetat med försälj-
ning och marknadsföring av 
webbtjänster sedan 2004. Han 
har på senare tid specialiserat 
sig på sociala medier och webb-
tillgänglighet. 

Numera duger det inte att företag och organi-
sationer har ett skyltfönster på webben, menar 
Daniel. Det krävs dialog och företag kan välja 
om de vill äga och delta i dialogen eller låta den 
ske utanför deras hörhåll och kontroll. 

Claes Jonsson 
Projektledare, Ledarskap för 
mötesindustrin 
Claes är utbildningsledare på 
yrkeshögskoleutbildningen som 
bygger vidare på KY Affärs-
turism som startade första 
gången 1998. 

Claes arbetar också som konsult inom möten 
och varumärken, samt har tidigare arbetat i 
mötesindustrin och forskat i marknadsföring på 
högskolan. 

Informus har öppnat för efteranmälningar till 
Årets Ametist. Som juryns ordförande hoppas 
jag att många mötesanläggningar tar chansen 
och anmäler sig. Den 31 januari är sista dagen 
och sedan sätter juryarbetet igång. 
Vi fem i juryn kommer då att enskilt studera de 
olika webbplatserna från en mängd olika ut-
gångspunkter. Kriterierna är över 30 till antalet 
och omfattar sådant som design, lättillgänglig 
kontaktinformation och online-funktioner. Vi 
tittar särskilt på hur användarvänliga och 
aktuella sidorna är. 
Sedan är det dags att sammanställa våra om-
dömen och förhoppningsvis kommer vi fram till 
en värdig vinnare utan diskussioner, åtmin-
stone kom vi snabbt överens förra året. 
Den 14 mars ska vi ha bestämt oss för då är 
det dags för prisutdelning i samband med 
mässan Möten & Events i Stockholm. 
Välkomna då! 
Stockholm den 15 januari 2012 
Ninni Dickson 

Anne Wikholm 
Ansvarig grupp & event, 
Scanworld 
Anne Wikholm är chef för grupp 
& eventavdelningen på Scan-
world som hon även är delägare 
i. Scanworld är en av Sveriges 
största affärsresebyråer och 
hanterar ca 400 projekt per år. 

Hon har lång erfarenhet från att leda med-
arbetare som arrangerar möten samt att hon 
själv har jobbat som projektledare i över 25 år. 

Ninni Dickson 
Chefredaktör och vd, 
Restauratören 
Ninni är sedan drygt tio år 
ansvarig för besöksnäringens 
nyhetstidning Restauratören. 
Var dessförinnan på Bonniers 
under drygt 20 år, mest på 
Dagens Industri men var även med och 
startade tidningen Datavärlden på 80-talet. 

Märker dagligen i jobbet att relevanta fakta 
saknas på branschföretagens sajter. 
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Bedömningskriterier 
Juryns uppgift är att bedöma deltagande bidrag utifrån fyra huvudkriterier - säljande, informativ, 
användarvänlig och aktuell - som i sin tur delas in i ett antal delkriterier som poängsätts. 

Juryns bedömning grundar sig också på annat än de poäng som sidan får enligt detta system. 
En viktig del är också helhetsintrycket och den känsla jurymedlemmarna får när de besöker 
sidan. Här nedan kan du läsa mer om vad som ingår i de olika bedömningskriteriena. 

Säljande 
Hemsidans design ska vara tilltalande för ögat och locka till att vilja se mer och utforska den. 
Gärna en sida som "sticker ut" från mängden och ger större chans att besökaren stannar kvar. 

Att enkelt kunna skicka en förfrågan är viktigt. Gärna med hjälp av ett färdigt formulär. 
Onlinebokning, chatfunktion och användandet av multimedia för att presentera anläggningen är 
en fördel men inte nödvändigt. 

Informativ 
Det måste vara lätt att se hur man når anläggningen. Telefon och e-post bör finnas på varje 
sida. En karta som visar var anläggningen ligger bör finnas. 

Ett viktigt önskemål från bokarna är fakta om konferenslokalernas storlek och teknik, liksom 
bilder och ritningar på lokalerna. Även priser är efterfrågat av bokarna. Om det inte är möjligt 
med en prislista, bör det i alla fall vara lätt att begära en prisuppgift. 

Användarvänlig 
Hemsidan måste fungera tillfredsställande med de stora webbläsarna på marknaden - IE, 
Firefox, Opera, Safari och Chrome. Struktur och menysystem måste vara enkelt och lätt att 
överblicka. 

Sidan måste ladda snabbt även för de besökare som har en något långsammare 
Internetanslutning. Det är också en fördel om den är tillgänglig för besökare med 
funktionshinder. 

Aktuell 
Viktigare än att en sida innehåller aktuella kampanjer mm, är att den inte är inaktuell (julbord i 
februari säljer dåligt). 

En aktuell och levande hemsida kännetecknas annars av att det finns erbjudanden med 
koppling till aktuell säsong och kanske även nyheter och information om vad som händer på 
anläggningen just nu. 

Att använda bloggar och sociala medier för att göra sidan aktuell är också en fördel vid 
bedömningen, men ingen nödvändighet. 

Sponsorer: 
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Vinnare de senaste tre åren 
2009    1:a pris:   1909 Sigtuna Stads Hotell 
             2:a pris:     Steningevik 
               3:e pris:       Yasuragi Hasseludden 

www.sigtunastadshotell.se 

Juryns motivering: 
En sajt som bokstavligen bjuder in besökaren i en värld 
som känns välkomnande, fräsch och högklassig, precis 
som hotellet självt. Här balanserar man känsligt mellan 
tradition och anor å ena sidan och en modern, lätt-
navigerad och säljande kommunikation å andra sidan. 

Smakfullt, professionellt och användarvänligt - här vill 
man förlägga sin nästa konferens, sa juryn enhälligt och 
utser därmed 1909 Sigtuna Stads Hotell till Årets 
Ametist 2009. 

2010    1:a pris:   Steningevik 
             2:a pris:     Sigtunahöjden Hotell och Konferens 
               3:e pris:       Äventyrens Ö 

www.steningevik.se 

Juryns motivering: 
Snyggt, inspirerande, vackert, informativt och personligt. 

Kort sagt en fullödig sajt med allt man kan önska sig - till 
och med en chatfunktion, en gästblogg och en enkel 
bokningsförfrågan. 

Man tackar och bo(c)kar! och juryn utser därmed 
Steningevik till Årets Ametist 2010. 

2011    1:a pris:   Gothia Towers 
             2:a pris:     Sälens Högfjällshotell 
               3:e pris:       Rånäs Slott 

www.gothiatowers.com 

Juryns motivering: 
Lättöverskådlig, luftig, funktionell, mycket aktuell och 
uppdaterad sida. Lätt att lägga bokningsförfrågan både 
som privatperson och mötesbokare. 

Bra sammanställning av konferenslokalerna med 
möjlighet att specialstudera varje enskild lokal. Plus för 
genomgång av säkerhet på anläggningen. 



INFORMUS– GOOGLE
1 – 0

Snabbast när du söker
hotell, konferens och event
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