VD har ordet
Snart utses ännu en ”ametist”. Det betyder att det då kommer
att finnas totalt åtta hotell och konferensanläggningar i landet
som har en stor ametistgrotta som bevis på att just dom har
branschens bästa hemsida.
Liksom förra året har de egenanmälda sidorna i år fått sällskap
av hemsidor som bokare och elever på TEC:s branschutbildning har röstat fram. Det borgar för att priset verkligen baseras
på hela branschen, vilket vi tycker är viktigt.
Men som vanligt är det den speciella juryn som har sista ordet.
De jobbar just nu för fullt med att utse pristagaren.
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 finns 4.000 anläggningar
som är sökbara på en mängd viktiga egenskaper för bokarna.
Bokarna använder Informus för att det spar tid
och är ett smart och enkelt sätt att hitta rätt plats
för sina arrangemang.
Varje år har Informus 100.000 unika besökare
vars bokningar når fram till Sveriges alla mötesanläggningar utan mellanhänder och provisioner.

Våra sponsorer och partners
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till våra
sponsorer och samarbetspartners som på olika
sätt hjälper oss att genomföra Årets Ametist,
ISM och prisutdelningen.
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Årets Ametist 2014
Årets Ametist instiftades av Informus hösten 2006 och delas i år ut för åttonde gången.
Syftet med priset är att lyfta fram Sveriges bästa hemsidor inom mötesbranschen, samt att
inspirera och premiera användandet av webben som marknadsföringskanal.
Urvalet till Årets Ametist har skett i följande steg:
♦ Nio deltagare anmälde under hösten 2013 själva sina sidor för bedömning
♦ Fem deltagare röstades fram av bokarna
♦ Fem deltagare nominerades av eleverna på Travel Education Centre
Bedömning av de deltagande webbsajterna sker på följande sätt:
♦ En jury väljer ut fem finalister som presenteras på ISM den 21 januari
♦ Därefter gör juryn en ny bedömning och utser tre pristagare
♦ Priserna delas ut på MPI:s branschfest i Stockholm den 23 januari
På de följande sidorna presenteras de deltagande hemsidorna och företagens egna tankar om
webben som marknadskanal. Dessutom med en kort kommentar från juryn.

Deltagande webbsajter
Egen anmälan:

Framröstade av bokarna:

Chalmers Konferens &
Restauranger

Aronsborg

Comwell Aspenäs

Lundqvist & Lindqvist

Comwell Varbergs Kurort

Skepparholmen

First Hotel Grand

Wisingsö Hotell & Konferens

Hooks Herrgård

Gimo Herrgård

Nominerade av TEC:

Isaberg Höganloft

Hesselby Slott

Långholmen Hotell &
Restaurang

Nova Park Conference
Skogshem & Wijk

Sigtunahöjden Hotell och
Konferens

Skåvsjöholm konferens &
möten

Sundsgården Konferens
1:a pris

Såstaholm Hotell & Konferens
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Aronsborg
www.aronsborg.se

nat prioriterat område. Våra kunder ska
kunna köpa en konferens direkt på vår hemsida.
Hemsidan är byggd i wordpress.

Kai Pasma
VD

Aronsborgs Konferenshotell är ett av Sveriges största konferenshotell och vi lever efter
en väldigt enkel filosofi ”Kärlek, omtanke &
choklad”.
Just vår filosofi ligger till grund för den nya
hemsidan i både färgval, bilder och kommunikation. Hemsidan ska vara enkel att
navigera i samt att möjliggöra för gästen att
snabbt komma till ”bokningsförfrågan”.
”bokningsförfråganpuffen” följer med till
samtliga sidor på hemsidan.
Nästa steg för hemsidan är att fokusera på
att skapa en plattform för interaktion med
gästen t ex via en chatfunktion. Att även
skapa en live konferensbokning med 2vägsinterface till vårt PMS-system är ett an-

Juryns kommentar:
Informativ och attraktiv hemsida med vackra bilder och ett väl genomfört tema – choklad.
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Chalmers Konferens & Restauranger
www.chalmerskonferens.se

Science Park.

Marcus
Danielsson
Vice VD

Chalmers Konferens & Restauranger är två
fristående aktiebolag med uppdrag att
utveckla och skapa förutsättningar för möten
på Chalmers två Campus, Johanneberg och
Lindholmen. Chalmers Konferens & Restauranger är en del av Chalmers Studentkår.
Hemsidan skall primärt presentera våra två
konferens- och mötesanläggningar i
Göteborg, Lindholmen Conference Centre
och Chalmers Conference Centre. Dessa två
anläggningar skiljer sig åt i form av anrika
lokaler på Chalmers anpassade för bolagsstämmor, stora banketter och större möten
och föreläsningar. Lindholmen däremot är
helt nybyggt och högteknologiskt mötescentrum med fokus på media, transport och
transportsäkerhet beläget mitt i Lindholmen

Utöver mötesanläggningarna har vi flertalet
restauranger och där vi genom hemsidan
behöver kommunicera olika menyer och RSS
till appar och andra hemsidor. Hemsidan har
idag oerhört mycket besökare som söker
information om dels dagsaktuella menyer
men också information kring miljöarbete,
catering, lokaler och möten.
Hemsidan
måste därför vara mycket lätt att hitta på och
dessutom presenteras på ett tydligt och
överskådlig sätt. Trygghet har också varit en
viktig faktor då laddning av gäst- respektive
studentkort sker genom denna sida.
Utmaningen vid skapandet av denna
hemsida har att presentera ett femtontal
restauranger och menyer, två konferensanläggningar och dessutom vara tydlig och
ge en trygg bild av den kommunikation vi ger
i övrigt.

Juryns kommentar:
En enkel hemsida med utmärkt information om anläggningarnas konferensmöjligheter.
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Comwell Aspenäs
www.comwellaspenas.se

Karolina Klarqvist
Marknadsansvarig

Det sägs att fem sekunder är den tid en
hemsida har på sig för att skapa förtroende
och intresse hos besökaren. En tydlig presentation inger trygghet och skapar återkommande gäster och långa relationer.
Känslan av hög kvalitet är viktig redan vid
första ögonkastet. Detta tar vi fasta på och
erbjuder våra besökare som i första hand är
konfererande gäster en bra och tydlig struktur.

Strukturen utgår från kunden och kundens
beteende och vi tar reda på vilken information som efterfrågas genom att fråga och få
återkoppling från referensgrupper. Detta är
ett arbete som är pågående och som genomsyrar hemsidans struktur.
År 2014 implementeras ett nytt CMS-system
både för webb- och mobilsajt. Utöver det
kommer vårt bildspråk att förstärkas i de
olika säsongerna. I övrigt kommer vi att
presentera konferens-case genom att fånga
upp och visa upp hur andra gjorde. Vi
kommer även att väva in naturen i större
utsträckning och ta fasta på lugnet.

Likt Varbergs Kurort bygger hemsidans
struktur på CMS-systemet Siteloom och är
speciellt utvecklat för hotellkedjan Comwell.
Tydlig navigering och struktur är gemensamma nämnare. Vi sätter besökarna främst
och utgår ifrån vilken information och service
de önskar när vi utformar texter och utbud.
Juryns kommentar:
Informativ och lättnavigerad sida som ger besökaren ett trevligt intryck av alla möjligheter som erbjuds.
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Comwell Varbergs Kurort
www.varbergskurort.se

med en snygg layout. En bra struktur som är
lättnavigerad är minst lika viktig. Där tycker
jag att vi lyckats!

Karolina Klarqvist
Marknadsansvarig

Vår hemsida är lika naturlig och viktig som epostadresser och telefonnummer, och är
under ständig utveckling. Den vägleder gäster på ett informativt och tydligt sätt och verkar som en förlängd arm mot våra olika
segment inom privat- och konferenssektorn.
Att inge förtroende och motsvara förväntningar är något som är en viktig del i vår
strävan mot att få nöjda gäster, en resa som
börjar långt innan gästen når vårt hotell.
Att ta action och vara lyhörd för gästernas
önskemål är andra parametrar som vi också
lägger stor kraft vid i utvecklingsprocessen
av vår hemsida och verksamheten i övrigt.
Bra produkter, ett brett utbud och tydlig information är väsentligt för att kunna göra besökare till kunder. Det räcker helt enkelt inte

År 2014 är ett år som går i utvecklingens
tecken och att framkalla starka emotioner
och presentera dem på ett tydligt och
lockande sätt är något vi bl.a. fokuserar på
just nu. Dessutom har vi precis presenterat
en ny layout som stärker verksamheten och
ger oss ett mer personligt uttryck. Utöver det
väntas en ny plattform tillsammans med en
responsiv mobilsida som lanseras till
sommaren.
Vårt unika läge med havet, ljuset och den
friska luften från Kattegatt sätter avtryck
oavsett årstid. Vårt unika läge i kombination
med kompetent personal ger oss det rätta
förutsättningarna att lansera vårt nya sportoch träningskoncept som stärker verksamheten och ligger helt rätt i tiden. Vi vill att alla
skall må bra och hos oss gör man det!

Juryns kommentar:
Mycket inspirerande bilder, man förstår med en gång att Varbergs Kurhotell erbjuder en sportigare och lyxigare vistelse. Hemsidan känns väldigt levande och bra uppdaterad.
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First Hotel Grand
www.firsthotelgrand.se
Byrå:
Tigerton/KJ Marketing

Mia Landin
Försäljnings- &
marknadschef

Enkelt – Informativt – Säljande – Besökarens
första steg in i ”Möjligheternas Hus” Grand
Hotell i Borås, detta var ledorden när vi
började arbeta med att bygga vår nya
webbplats.
Vi är ett komplext hus här finns ett fyrstjärnigt
hotell med 158 rum, stor restaurangverksamhet, nattklubb, bar, vinrum, dag SPA
och en stor konferensvåning, Vi måste
ständigt arbeta med att fånga besökarens
intresse oavsett målgrupp och anledning till
besöket på vår hemsida, detta gör vi genom
att se oss själva och vår webbplats som ett
hus med många olika möjligheter. Framförallt
skall det vara säljande, informativt och
förtroendeingivande, besökaren skall ”känna”
våra kärnvärden (Design, Konst, Textil och

Mode) vilket också inger förtroende för våra
produkter. Vår webbplats skall fånga besökaren, då denna plats kanske är det första
mötet med oss. Vår webbplats skall generera
affärer och skapa lust för gästen att vilja
boka och därigenom bli vår gäst.
Vi arbetar mycket med att försöka skapa en
levande hemsida med tex. ständiga uppdateringar av erbjudanden, kika in ”bakom
kulisserna”, intressant bildblogg om vad som
händer i vårt hus, enkla boknings/förfrågningsunderlag att aldrig låta något som inte
är gällande finnas kvar. Integration med
andra sociala kanaler är också viktigt och
t ex Twitter och Facebook är kanaler vi använder för att leda våra besökare till vår
webbplats.
Vår webbplats skall ständigt innehålla något
nytt för våra besökare och vi arbetar aktivt
med att skapa en ännu bättre webb, vi är
med i vår utveckling.

Juryns kommentar:
Modern, innehållsrik och trevlig sida där all relevant information är lätt att hitta och njutbar att läsa.
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Gimo Herrgård
www.gimoherrgard.se

konferenslokalen.

Sara Tingvall
Marknadsansvarig

Vår hemsida är en utav våra absolut största
marknadsföringskanaler, en kanal där vi vill
förmedla en känsla av exklusiv herrgårdsmiljö och historia blandat med nytänkande.
För oss är det viktigt att du som besökare lätt
hittar det just du söker, oavsett om du vill
boka visning, lämna en offertförfrågan för
konferens eller ringa och ställa några frågor.
Därför ligger alla kontaktvägar väl synliga på
hemsidan.

Aktiv användning av sociala medier är för
oss en självklarhet. Högst upp på vår
förstasida hittar du alltid vår senaste tweet
från Twitter, på Facebook sprider vi våra
aktuella kampanjer och kommande events
och på Instagram hittar du stämningsfulla
aktuella bilder från vår vackra herrgårdsmiljö.
Hos oss på Gimo Herrgård finns något för
alla! Vare sig om man vill ha ett stillsamt
badrocksmöte i Sjöstugan SPA eller om man
vill slå på stora trumman och ha en storslagen kickoff i våra grandiosa salonger för
sin uppskattade personal.

Gimo Herrgård är så mycket mer än ett
konferenshotell – det är en mötesdestination.
Därför är det lika viktigt att kunna hitta utförlig
information om allt som rör din vistelse, från
aktuell vinlista till stundande events och tillgängliga bankettsalar, som kapacitet i

Juryns kommentar:
Enkel och stilfull med stora lockande bilder. Bra användning av sociala medier.
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Hesselby Slott
www.hesselbyslott.se

Torbjörn
Blomqvist
VD Stockholm Meeting
Selection

På anrika Hesselby Slott driver Stockholm
Meeting Selection en modern och levande
verksamhet med inspiration från Musikens
värld förankrad i historien.

det nya utmanande. Det vill vi att våra kunder
ska kunna se och känna när du besöker vår
hemsida.
Hemsidan är byggd för en användare som
vill hitta vad den söker snabbt, men även för
den som vill fördjupa sig i vår verksamhet
och hitta ingående information om allt från
slottets historia, hotell, konferens och mat till
andra aktiviteter vi erbjuder.

Det är det vi vill förmedla genom vår hemsida, i allt från texterna, introfilmen och bilder
vill vi att du ska känna musiken.
Tillsammans med musik som under århundraden varit starkt inslag på slottet så är inredning, design och historia en viktig del av
Hesselby Slott.
Färgerna på hemsidan som naturligtvis är
tagna ur vår grafiska profil är utmanande och
har en edge precis som designen på många
av våra hotellrum. Vi vill att Hesselby Slott
skall vara en mix av det gamla, vackra och
Juryns kommentar:
Annorlunda design på hemsidan som lockar en vidare med en film som gör den levande.
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Hooks Herrgård
www.hooksherrgard.se
Byrå:
Toxic

Therése Edberg
Marknadskoordinator

weekends eller konferens och möten finns
det många olika vägar för att nå informationen. Eftersom ett helt nytt SPA kommer att
invigas under 2014 är det förberett för att
smidigt kunna koppla på ännu en del i
verksamheten. Hemsidan är under ständig
utveckling, där bilder och erbjudanden följer
årstidernas växlingar.

Hemsidan är vår främsta säljare och många
gånger våra gästers första möte med oss.
Därför tycker vi att det är viktigt att på ett
tidigt stadie fånga besökarens intresse och få
dem att vilja veta mer. Med välkomnande
bilder och en stilren design vill vi förmedla
den familjära stämningen och tryggheten
som vårt varumärke står för.
Vår målsättning är att besökaren snabbt ska
kunna få en överblick av vad Hooks Herrgård
erbjuder. Det ska vara enkelt att hitta information, ta del av nya erbjudanden och på
alla landningssidor ska det vara lätt att ta
kontakt med oss eller för att boka online.
Hemsidan riktar sig till både nya och gamla
gäster, och vare sig de söker efter privata

Juryns kommentar:
Enkel design gör denna hemsida lätt att navigera och gör att man snabbt hittar det man vill.
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Isaberg Höganloft
www.isaberg.se
Byrå:
Impera
Kommunikation

Annica Palmgren
Marknads- och
Försäljningschef

Vår core produkt är konferens. Isaberg är en
kanonanläggning när man vill kombinera
konferens med aktivitet. Med hänsyn till
anläggningens storlek, drygt 300 bäddar och
11 konferensrum, och alla typer av möten
och konferenser med kunder i kommun,
landsting och statliga, bl a genom stora avtal.
Kunderna kommer från närregionen, Göteborg 1,5 tim, Jönköping 45 min och Köpenhamnsregionen ca 3 tim. Anläggningen ligger
bra till geografiskt lite mitt emellan också när
företag med kontor i Göteborg, Malmö och
Stockholm ska ha gemensamma träffar.
Utöver att profilera själva konferensanläggningen finns också en stor krog som är lite av
en klassisk matsal med smak av Småland.

För oss var det viktigt att lyfta fram krogkänsla för närregionen som blir lite en nyckel
till relationsskapande. Vi driver också Golfkrogen på Isaberg GK som finns ett par km
från Isaberg plus att vi är stora leverantörer
av catering, event och fester av olika slag.
I Palmgrengruppen finns också Fjällrestauranger med 7 krogar i Idrefjäll och Tältspecialisten som har sin verksamhet i
samma region som Isaberg. Hur visar man
allt detta på ett enkelt sätt på en hemsida?!
Vi vill ha en av mötesbranschens bästa hemsidor genom att vara nytänkande och trendsättande. Viktigt att se utanför sin egen
bransch för att inte bli ”hemmablind”.
Viktigast var att få en bra interaktion med
besökare och profilera medarbetare, bl a via
FB och Instagram. Hemmakänsla, man ska
få en bra uppfattning om hur det är att vara
på Isaberg Höganloft. Tydlighet, lätt att vara
kund och åskådare. Bli road, intresserad.
Arbetet med hemsidan är egentligen aldrig
klart, det är ett ständigt pågående arbete,
även i skrivande stund.

Juryns kommentar:
Fina bilder och ovanlig design som gör hemsidan tilltalande. Första sidan visar aktuell information om vad
som händer på Isaberg.
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Lundqvist & Lindqvist
www.lundqvist-lindqvist.se
Byrå:
Kelly & Pling och
Schimpanz

Att hemsidan sedan blev lite egen i sin
navigering och i sina funktioner har vi alltid
tyckt känts rätt på något sätt.

Sanna Gernandt

Att följa strömmen är ingenting för oss.

First Impression
Manager

Man kan säga att vår hemsida markerade
starten för en ny era på Lundqvist & Lindqvist. Sidan skulle vara okonventionell. Vår
PR-byrå Kelly & Pling som tillsammans med
webbyrån Schimpanz stått för utvecklingsarbetet hade som mål att upplevelsen av
hemsidan skulle vara lika bra som ett besök
på plats.
För att beskriva oss själva på ett inspirerande och ärligt sätt ville vi hitta ett tonläge som
helt skiljde sig från våra konkurrenters.
Vi visste också att vårt bildspråk behövde ta
för sig ordentligt för att göra våra lokaler och
vår inredning rättvisa.
Det är två saker som jag verkligen tycker att
vi har lyckats med.
Juryns kommentar:
En modern hemsida där bilderna får stort utrymme och talar sitt tydliga språk.
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Långholmen Hotell & Restaurang
www.langholmen.com
Byrå:
IMGNRY

Lisa Guldvarg
Marknadsassistent

Långholmen har en gång i tiden varit ett
fängelse och det historiska perspektivet har
präglat utformningen av hemsidan. Tanken
är att den ska vara lättöverskådlig och användarvänlig, men med möjlighet för fördjupning för den intresserade.

avdelningarna (Långholmen driver hotell,
vandrarhem, konferens och wärdshus) har vi
valt olika färgteman under respektive avdelning. Denna färgkod går sedan igen i
offerter, menyer och material samt i vårt
nyhetsbrev.
För att underlätta administrationen och ge
fler i organisationen möjlighet att uppdatera
hemsidan valde vi att bygga den med
WordPress. Vår ambition är att aktivt och
löpande publicera nytt material på sidan för
att ge en rik och levande upplevelse med
tydlig säsongsbetoning.

Sedan förra året har de mobila besökarna
ökat med drygt 1000 % och enligt generella
analyser spås 2014 bli året då mobilt
surfande går förbi stationärt. Det var därför
självklart att vår nya sida skulle byggas
responsivt och därmed göras inbjudande och
funktionell oavsett om man besöker den med
en mobiltelefon, surfplatta, stationär dator
och allt däremellan.
För att tydligare göra skillnad mellan de olika

Juryns kommentar:
En fängslande hemsida där information och historik går hand i hand.
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Nova Park Conference
www.novaparkkonferens.se
Byrå:
Impera

försmak av hur det är att bli WoWad på Nova
Park.

Magnus Ericsson
Försäljnings- &
Marknadschef

Eftersom hemsidan är en av de viktigaste
sälj- och marknadsföringskanaler som vi har
att tillgå var det oerhört viktigt för oss att
skapa en sida där besökaren är i fokus.
Därför lät vi våra kunder och besökare på
hemsidan vara med och ge feedback på hur
de ville att sidan skulle fungera och se ut.

Baserat på våra gästers feedback var det
också viktigt för oss att skapa en klar och
tydlig struktur över de tre produkter vi
erbjuder, konferens, hotell och spa. Vår nya
struktur tillåter besökaren att snabbt och
smidigt komma åt den information de är ute
efter. Samtidigt behåller vi känslan av
omtanke, professionalism och hemkänsla,
som Nova Park är kända för att leverera,
genom hela sidan.

Något som ofta återkom i feedbacken var
den WoW känsla som våra kunder får när de
kommer in genom entrén på Nova Park och
som de fortsätter att få genom hela sin
vistelse hos oss. För att försöka återskapa
samma WoW känsla på hemsidan valde vi
att ge mycket utrymme och fokus till det
visuella. Med vackra bilder och med våra nya
filmer, som tar dig genom upplevelsen på
Nova Park, hoppas vi besökaren får en
Juryns kommentar:
En hemsida med fokus på filmer och fakta. Allt du letar efter hittas snabbt.
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Sigtunahöjden Hotell och Konferens
www.sigtunahojden.se
Byrå:
Carnaby

tuna Meetings båda anläggningar Sigtunahöjden och Stora Brännbo.

Lotta Giesenfeld
Boman
Marknadsansvarig & VD

Tänk att vi nu äntligen är igång på Sigtunahöjden igen efter ett helt galet byggår, vi har
inte bara byggt upp vår anläggning från
grunden utan även vår site.
När vi byggde om siten ville vi självklart satsa
på SEO men även göra den användbar och
användarvänlig för våra kunder och partners.
Vi gjorde den responsiv så den passar i alla
slags devices. För oss är sigtunahojden.se
under ständig utveckling
- Har man inte möjlighet att besöka Sigtunahöjden In Real Life är vår förhoppning att vår
site och vår digitala kommunikation ska
fungera som ett komplement till det personliga mötet & upplevelsen, säger Therese
Göterheim, digital marknadsförare på Sig-

Vi jobbar mycket med bilder på siten för att
förhöja besökarens upplevelse, så man får
en känsla av hur atmosfären på Sigtunahöjden är. Vad som också är viktigt är att
man som besökare enkelt kunna komma i
kontakt med oss var man än är på siten.
- Att kommunicera via sociala medier passar
särskilt bra för vår bransch som bygger på
relationer, goda rekommendationer och gott
rykte, säger Lotta Giesenfeld Boman,
marknadsansvarig & VD.
Det vi lärt oss under 2013 är att kommunicera sårbarhet och ödmjukhet. Det är ok att
visa på det fula och faktiskt ibland be om
hänsyn när man inte kan och vet. Social
media är något vi kommer satsa ännu mer
på under 2014, redan nu kan man kommunicera med oss via Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram, YouTube, Google+ och
självklart via de traditionella kommunikationskanalerna också.

Juryns kommentar:
En modern höjdarsida med plustecken för sociala medier och användarvänlig och snygg, genomgående
design.
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Skepparholmen
www.skepparholmen.se
Byrå:
Nord Interactive och
Lotta & Mari

Eva Suits
Marknads– och PR-chef

Webbplatsen är navet i Skepparholmen
Nackas marknadskommunikation. Genom att
låta all kommunikation utgå från och landa
på hemsidan hålls budskapen samman och
kommunikationen blir effektiv. En modern,
säljorienterad, lättnavigerad och mobilanpassad hemsida med onlinebokning är en
förutsättning för dagens kommunikation och
försäljning.
Sidan kan liknas vid ett digitalt moderskepp.
Härifrån utgår dotterskeppen Facebook,
Twitter, Instagram, Pinterest, nyhetsbrev,
pressreleaser, kampanjer, erbjudanden med
mera.

drivande och vila på digital grund. Vår vision
är att alla som varit på Skepparholmen ska
längta tillbaka och att alla som ännu inte
besökt oss ska nära en dröm om att snart få
göra det.
Vår mission är att få konferensgästerna att
mötas på ett professionellt och kreativt sätt
samt att få privatgästerna att uppleva
välbefinnande. Allt under miljövänliga och
hållbara premisser.
Som stöd för vårt dagliga arbete med att
stärka vårt varumärke har vi tre värdeord.
Dessa ord är som tre glimrande ledstjärnor
för alla våra medarbetare, nämligen Härligt,
Hållbart och Omtänksamt = H2O. Samma
som den kemiska beteckningen för VATTEN.
Skepparholmen är belägen mellan hav och
sjö.
Varmt välkommen! Vi får dig att längta tillbaka...

Utgångspunkten för Skepparholmens all
kommunikation är att den ska vara affärs-

Juryns kommentar:
Denna rofyllda hemsida med marina förtecken inspirerar till hälsosamma konferenser och njutbara vistelser.
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Skogshem & Wijk
www.skogshem-wijk.com

Thomas Nagel
VD Skogshem & Wijk

En plats skapad för möten. Det var visionen
när arkitekten Anders Tengbom utformade
Skogshem & Wijk i slutet av 50-talet.
Han var den då ledande nordiska 60-talsmodernismens mästare. Funktionella,
moderna och användarvänliga lounger,
konferens- och hotellrum med skärgårdsutsikt på en vidsträckt naturtomt.
När vi utformade Skogshem & Wijks hemsida
utgick vi från Anders Tengboms filosofi.
Funktionell, modern och användarvänlig. Allt
i syfte att hemsidan ska driva försäljning, ge
information och utgå från Skogshem & Wijks
varumärke: En plats skapad för möten.

Juryns kommentar:
En informativ och lättnavigerad hemsida med fräsch design. Konferensmöjligheterna presenteras lättfattligt
och engagerande.
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Skåvsjöholm konferens & möten
www.skavsjoholm.se

Maria Ellström
Marknadsansvarig

Under hösten 2013 lanserade vi på Skåvsjöholm vår nya hemsida i samband med att
vi bytte grafisk profil.
Vi är en konferensanläggning vid havet strax
norr om Stockholm och jobbar för att på så
många sätt som möjligt knyta an till det.
Hemsidan är navet i vår kommunikation, vårt
ansikte utåt och ofta den första kontakten
våra kunder har med oss. Vår hemsida bidrar
till ett effektivt varumärkesbyggande där
målgruppen hittar till oss när de söker
information om konferenser i Storstockholm.

Det är viktigt för oss att kunden lätt hittar den
informationen de söker och att den visas på
ett representativt sätt oavsett om besökaren
använder dator, mobil eller surfplatta. Vi vill
finnas tillgängliga för våra kunder på de sätt
de upplever smidigast och har därför
introducerat en chat för att möjliggöra
ytterligare ett sätt att kommunicera med oss.
Vi arbetar nu vidare med att utveckla ett
bokningssystem som vi ska lansera i början
på 2014. Vi blir självklart aldrig "klara" med
vår webb utan fortsätter ständigt att utvecklas för att på bästa sätt hjälpa våra kunder.

Vi vill att hemsidan skall kännas levande och
uppdaterad i både ord och bild. Den ska ge
en känsla av vad det innebär att ha sitt
prickfria möte på Skåvsjöholm.

Juryns kommentar:
En prickfri hemsida, lättnavigerad och med fin presentation av anläggningens konferensmöjligheter.
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Sundsgården Konferens
www.sundsgardenkonferens.se
Byrå:
7son musik &
produktion

och tydligt visa hur gästrum, lokaler och
miljön i övrigt ser ut. De ska locka till att titta
vidare och framför allt till att vilja besöka oss!

Eva-Lotta
Ödemark
Konferenschef

Sundsgården konferens vill vara en
okomplicerad och välkomnande konferensanläggning. Vi lägger stor vikt vid att ge våra
gäster ett personligt bemötande och en varm
och omhändertagande atmosfär. Hela anläggningen präglas också av den omkringliggande naturmiljön och den oslagbara utsikten över havet och Danmark. Allt detta vill
vi förmedla via vår hemsida.
Vår strävan har varit att få en enkel, fräsch
och lättmanövrerad sida. All information ska
vara enkel att hitta, antalet knapptryckningar
minimeras och besökaren ska hela tiden veta
var han befinner sig. Texterna har vi försökt
göra kortfattade men ändå målande och
framför allt informativa. Bilderna ska ge besökaren en bra förnimmelse av atmosfären

Från varje sida går det att komma direkt till
formulär för konferensförfrågan och till hotellrumsbokning. Kontaktuppgifter till oss finns
på varje sida – det ska vara lätt att nå oss.
Vår hemsida är för oss ett levande dokument. Vi tycker dock det är viktigt att besökaren känner igen sig och vi vill inte ständigt
förändra texter och information. Därför har vi
lagt in tre vägar för att enkelt och smidigt nå
ut med nya informationer. Genom en Nyhetskolumn i högerspalten kan vi snabbt och
enkelt lansera nyheter. Under fliken ”Aktuellt”
kan vi lyfta fram olika händelser och erbjudande som ligger kvar under en lite längre
tid. Slutligen kan man följa oss på Facebook
från första sidan, och här får man glimtar från
livet på Sundsgården, vad som har hänt och
vad som kommer att hända.
Vi hoppas att vi genom detta skapat en
hemsida som lockar till besök, både på sidan
men också på plats!

Juryns kommentar:
Tydlig och enkel menystruktur vilket gör det väldigt enkelt för besökaren att hitta. Texterna är skrivet på ett
sätt som gör att det känns väldigt personligt.
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Såstaholm Hotell & Konferens
www.sastaholm.se
Byrå:
Yellon och Sweet
Media

på hemsidan. Kunden ska inte behöva lämna
sidan för kompletterande information.

Ulrik Clemens von
Döbeln
VD

Hemsidan är vår helt avgörande marknadskanal men målet är försäljning, direkt på
hemsidan.
Allt vi säljer ska kunna köpas här. Konferens,
hotellrum, bord, presentkort, weekendpaket
och annat. En kund som besöker hemsidan
ska övertygas och sedan kunna göra sitt köp
med bara några klick. Det har varit helt
avgörande i utvecklingen av vår sida.
Stor vikt har lagts vid att göra ett gott första
intryck på besökaren, väcka nyfikenhet och
lust att stanna kvar och gå på djupet. Sedan
ska sidan förstås vara logiskt upplagd
lättnavigerad och innehålla all den information en besökare kan tänkas behöva för
att kunna bestämma sig för att boka redan

Juryns kommentar:
Tydlig anspelning på filmhistoria som ett roligt i inslag i denna mycket informativa hemsida.
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Wisingsö Hotell & Konferens
www.wisingso.se

Susanne Svensson
Marknadschef

Vår hemsida ska vara lättnavigerad, lättläst,
informativ och talande (med bilder). Den är
vår förstasida utåt och ska göra så att gästen
blir sugen på att kontakta oss för bokning.
Vi styr gärna gästerna till våra paketlösningar, då hotellet befinner sig på en ö och vi
har märkt att det är detta som efterfrågas
mest.
Vi ser också ett ansvar i att informera om
annat på Visingsö på vår sida då vi verkar på
en alldeles fantastiskt vacker och framför allt
historisk plats.
Uppdateringar under 2014 kommer dels att
vara direktbokning på sidan och fler språk.

Juryns kommentar:
Hemsidan är fint uppbyggd, det känns som om man redan befinner sig på Visingsö när man surfar runt på
sidan tack vare alla bilder. Bra att nöjda gästers rekommendationer får ta för sig.
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Årets jury
Årets Ametist utses av en jury bestående av
personer från mötes-, webb- och mediabranschen. Delar av juryn byts ut varje år för att
tillföra nya idéer och synsätt, samtidigt som
kontinuiteten bibehålls via de jurymedlemmar
som varit med tidigare.
Uttagning och bedömning sker i följande steg:
♦
♦
♦
♦
♦

1 okt - 30 nov sker anmälan och nominering
Juryn bedömer och väljer ut fem finalister
21 jan presenteras finalisterna på ISM
Juryn gör sin slutbedömning
Priset delas ut den 23 jan på Café Opera

Carin Skoglund Uggelberg, ordförande
Konsult, Pathfinder
Carin har lång erfarenhet
av reklam- och
marknadsföring från både
New York och Stockholm.
Ett par decennier som vd
på Bergendal Meetings gör
att Carin har stor
branschkännedom.
Idag arbetar Carin som Pathfinder och
mentor samt med styrelseuppdrag i
branschen.

Chris Jolly

Anne Carlstedt

Sales Manager, Travel
Ligula Hospitality Group

Projektledare,
Barncancerfonden

Chris jobbar som Sales
Manager med ansvar för
incoming, event och
leisure.

Anne har arbetet med
marknadsföring, kommunikation och projektledning
av möten i över 20 år. Hon
var med och startade
Konferenspoolen där hon
förutom att ansvara för
verksamheten också byggde upp och utvecklade företagets hemsida.

Chris har varit utbildningsledare på Travel Education
Centre, som har en YHutbildning inom mötesindustri.
Under sina 18 år i London har Chris jobbat
på VisitSweden och SAS, och har jobbat med
mötesindustrin sedan 2000.

Anne har genom sitt arbete erfarenhet och
förståelse för vad köparna efterfrågar på
anläggningarnas webbsidor.

Emelie Gard

Hanna Beyer

Projektledare, Eskilstuna
Convention Bureau

Student, Webbkommunikation/sociala medier på
Medieinstitutet

Emelie har en lång erfarenhet från besöksnäringen.
Sen i höstas jobbar Emelie
som projektledare på
Eskilstuna Convention
Bureau där hon är med och
sätter Eskilstuna på
möteskartan.
Innan dess var hon försäljningschef på
Svenska Kulturpärlor och med sin erfarenhet
från kundrelationer med mötesbokare är hon
med i juryn med ett tydligt kundperspektiv.

Hanna studerar sista året
på Yrkeshögskolan Medieinstitutet med inriktning på
Webbkommunikation och
sociala medier.
Hanna har en stark närvaro
i sociala medier och är besatt av allt som kan
delas, lajkas och rekommenderas på nätet.
Hon är lite av en expert inom sociala medier,
storytelling och visuell kommunikation.
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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 klar fördel.

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 - men även hur sidan fungerar på smartphones kommer att
bedömas . 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 och
innehåller erbjudanden mm som passerats.
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 klar fördel vid
bedömningen.
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Pristagare de senaste tre åren
2011

1:a pris: Gothia Towers
2:a pris:
3:e pris:

Sälens Högfjällshotell
Rånäs Slott

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.

www.gothiatowers.com

2012

1:a pris: Ulfsunda Slott
2:a pris:
3:e pris:

Almåsa Konferens - Svartkrogen
Djurönäset konferenshotell

Juryns motivering:
Lyxigt och spännande helhetsintryck med snygga bilder.
Man får snabbt en bra koll på vad anläggningen erbjuder.
Här presenteras såväl slottets konst som prisbelönta
mat. Aktuellt kalendarium. Extra plus för att det går att
boka online. Här vill vi lägga vår konferens.

www.ulfsundaslott.se

2013

1:a pris: Djurönäset konferens & hotell
2:a pris:
3:e pris:

Rönneberga Konferens
Görvälns Slott

Juryns motivering:
Vinnaren i Årets Ametist har en modern, lättöverskådlig
och informativ webbplats med mycket skärgårdskänsla.
Stort fokus på bilder. Färgvalen skapar ro och det gedigna utbudet ger ett lockande intryck. Enkel och tydlig i sin
struktur. Extra plus för tydlig koppling till anläggningens
Facebooksida och annan närvaro i Sociala medier.

www.djuronaset.com
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Informus Sälj- och Marknadsdag
Den 21 januari arrangerar vi ISM, Informus Sälj- och
Marknadsdag, för alla som jobbar med möten och event.
Denna gång sker det i samband med Mötesindustriveckan på Stockholmsmässan.
Talarna och innehållet har varierat genom åren, men den
röda tråden är alltid hur man lyckas med sin försäljning.
ISM är också ett bra tillfälle att träffa dina kollegor på
andra mötesanläggningar för att prata om trender och
utbyta idéer.
Dagen börjar som vanligt med en gemensam frukost
och avslutas med lunch.

Program ISM 21 januari 2014
800 Frukost
900 Välkommen till ISM 2014!
910 Dra nytta av det som händer i svensk mötesindustri!
Vad händer just nu och vad kommer att ske de närmaste åren
inom mötesindustrin? Hur kan konferensanläggningar dra nytta av
detta och vad kan vi som industri göra för att ytterligare förstärka
det som sker?

Björn Masuhr, Strateg inom mötesindustrin
Björn ligger bakom stora delar utvecklingen av Mötesindustrin
Sverige och har formulerat förslaget Möten för tillväxt som samlat
stora delar av industrin. I januari 2013 erhöll han MPI:s
utmärkelse - Mötesindustrins Stora Pris.
bjorn@masuhr.nu • www.masuhr.nu

930 Mässor i förändring
Det personliga mötet har blivit allt viktigare för att nå igenom
kommunikationsbruset. Mässan är en av de största mötesformerna. Vilka är trenderna och hur får man besökarna att komma
till mässorna?

Mikael Jansson, Fairlink
Mikael är en flitigt anlitad föreläsare inom mässor och
marknadsföring. I sin roll som VD för Fairlink hjälper han till att
skapa lönande och mätbara möten. Mikael har också skrivit flera
böcker, däribland storsäljaren Mässguru.
mikael.jansson@fairlink.se • www.fairlink.se
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1000 Den digitala föreläsaren
Hur skulle det vara om du som mötesarrangör kunde hjälpa
kunden att förstärka sitt budskap med hjälp av Sveriges främsta
experter inom 100-tals ämnen? I den digitala föreläsaren får vi
svaret.

Stefan Laffranchi, Föredrag.se
Stefan Laffranchi är grundare och VD på Föredrag.se som är
Sveriges största plattform för streamad kunskap och inspiration.
Föredrag.se används idag på ett antal hotell och konferensanläggningar.
stefan.laffranchi@foredrag.se • www.foredrag.se

1030 Kaffe
1100 Ett serviceinriktat ledarskap ger kunder!
Ledarskapet är grunden för bra service gentemot våra kunder.
Nyckelfaktorer är medledarskap, projektmål, delegering och uppföljning. Catharina behandlar olika verktyg för att utveckla ledarskapet för att nå säljmål och glädje.

Catharina Roos, Co-Drivers
Catharina har varit egen företagare sedan 1985 då Welcome Hotel
byggdes. Dessutom föreläser hon och ger utbildningar inom ledarskap, service, kommunikation och entreprenörskap genom sitt
företag Co-Drivers.
catharina.roos@co-drivers.se • www.co-drivers.se

1140 Konferenshotell eller Destinationshotell?
Destinationshotell, konferenshotell, isbar eller unika koncept? Vad
är det som gör att folk väljer att åka till Ystad Saltsjöbad mitt i
vintern? Med en ständig närvaro och stort engagemang skapas en
oöverträffad kundupplevelse.

Carl Lundgren, ESS Hotell
Tillsammans med sina kompanjoner grundade Carl Lundgren ESS
Hotell 2007 i samband med förvärvet av Ystad Saltsjöbad. Med en
gemensam vision om att skapa spännande koncept inom hotell
och restauranger.
carl@esshotell.se • www.esshotell.se

1210 Finalisterna i Årets Ametist 2014 presenteras
1220 Avslutning på ISM 2014
1230 Lunch
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Välkommen till

2014
20–24 januari på Stockholmsmässan

Kjell A Nordström med på
talarlistan för Politiskt Forum
Läs mer och anmäl dig på
motesindustriveckan.se

