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VD har ordet 
Nu utser Informus jury för nionde gången Årets Ametist. 
Bevis för att man har branschens bästa hemsida får 
vinnaren i form av en stor ametistgrotta, ett underverk 
från jordens inre. 

Liksom förra året har de egenanmälda sidorna fått 
sällskap av hemsidor som bokarna har röstat fram. Det 
borgar för att priset verkligen baseras på hela branschen, 
vilket vi tycker är viktigt. 

Men som vanligt är det juryn med noga utvalda deltagare 
som har sista ordet. De jobbar just nu för fullt med att 
utse pristagarna. 

Annie Bengtson 
vd Informus Mötesplats 

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 och 
Informus Sälj- och Marknadsdag. 

Årets Ametist 2015 

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 besökare vars 
bokningar når fram till Sveriges alla mötes-
anläggningar utan mellanhänder och provisioner. 
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Utmärkelsen Årets Ametist instiftades av Informus hösten 2006 och delas i år ut för nionde 
gången. Syftet med priset är att lyfta fram de bästa hemsidorna bland Sveriges mötesanlägg-
ningar för att inspirera och premiera webben som marknadsföringskanal. 

Urvalet till Årets Ametist har under hösten 2014 skett i följande steg: 

♦ Sju deltagare anmälde själva sina sidor för bedömning 

♦ Tio deltagare röstades fram av bokarna 

Bedömning av de deltagande webbsajterna sker på följande sätt: 

♦ En jury väljer ut fem finalister som presenteras på ISM den 26 januari 

♦ Därefter gör juryn en ny bedömning och utser tre pristagare 

♦ Priserna delas ut på Möten & Events branschfest i Stockholm den 18 februari 

På de följande sidorna presenteras de deltagande hemsidorna och företagens egna tankar om 
webben som marknadskanal. Dessutom med en kort kommentar från juryn. 

Om Årets Ametist 

Egen anmälan: 

Gripsholms Värdshus Hotell 
& Konferens 

Krusenberg Herrgård 

Lundqvist & Lindqvist 

Sankt Jörgen Park 

Uppsala Konsert & 
Kongress 

Vann Spa Hotell och 
Konferens 

Vår Gård Saltsjöbaden 

Framröstade av bokarna: 

Arken Hotel & Art Garden Spa 

Hotell Blå Blom 

Göteborg City Konferens 

Hufvudsta Gård Mat & Möten 

Körunda Golf och 
Konferenshotell 

Noors Slott 

Nova Park Conference 

Rånäs Slott 

Säröhus 

Sigtunahöjden Hotell och 
Konferens 

Deltagande hemsidor 

Årets Ametist 2015 
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Deltagande hemsidor 

Arken Hotel & Art Garden Spa 
www.arkenhotel.com 

Byrå: 
Impera 

Under våren 2013 lanserade vi vår nuvaran-
de hemsida. Målet var att ha en modern och 
lättnavigerad sida med mycket talande bilder. 

Vi driver en omfattande hotellanläggning som 
rymmer både konferens, restaurang och spa. 
För oss har det varit viktigt att kunna lyfta 
fram de olika segmenten var för sig, men att 
samtidigt ha möjligheten att visa allt till-
sammans på ett tydligt sätt för respektive 
målgrupp. 

En hemsida med en väl fungerande online-
bokning är en förutsättning för dagens för-
säljning. Därför jobbar vi ständigt med att 
ligga i framkant i en snabbt utvecklande 
bransch. I skrivande stund går vi in i ett 
samarbete med en helt ny bokningskanal 

Kristin Lagerqvist 
Digital marknadsförare 

som ska göra det ännu lättare för vår gäst att 
boka sin vistelse hos oss direkt via vår 
hemsida. 

Hemsidan är vårt ansikte utåt och ofta vårt 
första möte med gästen. Vi arbetar aktivt 
med sidan där nyheter är en viktig del av det 
dagliga innehållet. 

Att säsongsanpassa bilder och texter anser 
vi vara mycket viktigt för att besökare ska 
känna att hemsidan är väl uppdaterad. 

Vår hemsida är ankaret i vår digitala närvaro 
och alla våra övriga digitala forum finns väl 
synliga och länkade på sidan. 

 

Juryns kommentar: 
Hemsidan ger ett ombonat och hemtrevligt intryck som gör att man vill ta reda på mer. 
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Deltagande hemsidor 

Gripsholms Värdshus Hotell & Konferens 
www.gripsholms-vardshus.se 

Byrå: 
YouAreHere/Tankbar 

Webbplatsen är varje besöksmåls näst 
viktigaste plats efter den fysiska. I skapandet 
av gripsholms-vardshus.se har användar-
upplevelsen stått i fokus. Genom sökresultat 
hamnar besökaren idag allt mer på den 
undersida som passar dennes behov, därför 
har vi skapat en struktur som gör att varje 
enskild sida ska kunna upplevas som en 
”förstasida”. Kontaktvägar, bokningsfunk-
tioner och vidarelänkar ligger alltid i blick-
fånget. En aktiv blogg, Instragram-flöden, 
chattfunktioner och kalendariemoduler gör att 
sidan ständigt är uppdaterad. 

Sidans struktur bygger på ett rutsystem där 
vi enkelt kan lyfta fram kampanjer, skapa 
dynamiska bildcollage och göra texter 
lättillgängliga. På så vis blir sidorna både 

Fredrik Åström 
VD 

intressanta var för sig samtidigt som de ger 
en bra överblick över vad just respektive sida 
ska förmedla. 

Gripsholms Värdshus drivs tillsammans med 
Dufweholms Herrgård, Pelles Lusthus och 
Södertuna Slott av Svenska Kulturpärlor. 
Samtliga anläggningars hemsidor följer 
samma struktur och har samma fokus men 
varje anläggning får sin personliga prägel 
genom bilder och texter. 

 

Juryns kommentar: 
En tilltalande och inspirerande sida där det är lätt att få information om lokaler och vad som hör en konfe-
rens till. Snabb respons genom en chattfunktion. Fungerar utmärkt även i mobila applikationer. 
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Deltagande hemsidor 

Göteborg City Konferens 
www.goteborgcitykonferens.se 

 

Göteborg City Konferens styrka ligger i dess 
lokalisering. Mitt i centralaste Göteborg, mitt i 
pulsen, som utöver lättillgängligheten gör 
konferenspauserna lite mer spännande. 
Sidan ska förvisso förmedla denna känsla, 
men den är i synnerhet designad för att vara 
så enkel som möjligt för att snabbt skapa 
intresse för att hålla dem kvar på sidan och 
därefter i så få steg som möjligt leda kunden 
till kontaktsidan där denne för att få reda på 
mer uppmanas att ringa eller fylla i ett 
intresseformulär. 

Varför denna enkelhet valdes framför andra 
strategier är för att det är vid själva kundkon-
takten som säljprocessen, från kundens sida 
sett, går över från informationssökning till 
förhandling och därmed ett steg närmare 

Luigi Tramontana 
Konferens- och 
marknadsansvarig 

beslut. Ytterligare en viktig anledning är att i 
princip alla kunder har olika behov. Som en 
jämförelse kan man ta hotellrumsbokning där 
de flesta vet vad de får och sällan har önske-
mål utöver standarderbjudandena. Då är det 
till och med så enkelt att det blir möjligt att 
direkt på nätet boka ett rum för en natt, men 
med konferens är det mer ett undantagsfall 
att kunden inte har specifika önskemål. 

Problemet med att försöka lösa detta med en 
specifik hemsida är att folk i allmänhet inte 
kan se bortom erbjudandena. Dvs de flesta 
tror att det som står på ”menyn” är allt som 
finns, och för konferens kan man inte täcka 
alla önskemål på en hemsida eftersom det 
skulle bli för mycket information. Försöker 
man istället begränsa informationen och vara 
mer specifik så tror kunden istället att det 
som finns på hemsidan är allt och finns inte 
det den söker lämnar den sidan. Därför an-
ser vi att det istället är avgörande att omedel-
bart få direktkontakt med kunden och så 
flexibelt som möjligt anpassa erbjudandena 
efter kundens specifika behov under 
diskussionens gång.  

Juryns kommentar: 
Enkel och kortfattad hemsida med fokus på lokaler och tidigare besökares omdömen. 
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Deltagande hemsidor 

Hotell Blå Blom 
www.blablom.se 

 

Med sina 27 hotellrum är Hotell Blå Blom i 
anrika Gustavsbergs Hamn kanske ett av de 
mindre konferenshotellen i Sverige idag. 
Trots detta så finns det massor att visa och 
förmedla till våra gäster både före, under och 
efter sin vistelse. Därför är vår hemsida 
såklart lika viktig som all annan kommunika-
tion vi har med våra besökare och gäster.  

Vår hemsida skall vara enkel, attraktiv och 
informativ, både för våra gäster, men också 
för oss själva. Vi har valt att ha både ett 
snabbfönster, där man snabbt och enkelt, 
utan att lämna huvudsidan, kan klicka sig 
igenom den mest viktiga informationen, där 
den som önskar sedan kan gå vidare för 
fördjupande kunskaper och information.  

Ragnar Flink 
VD 

I Gustavsberg och på Hotell Blå Blom händer 
det periodvis en hel del och då är det också 
viktigt att kunna erbjuda de senaste och 
viktigaste nyheterna av vad som händer. En 
snabb och enkel bokningsfunktion är såklart 
också viktig både för oss och våra kunder, 
liksom en öppen och bra dialog med våra 
följare på Facebook, vilken är integrerad med 
vår hemsida. 

Under 2015 kommer vår hemsida att utveck-
las ytterligare, då vi tillsammans med vår nya 
webbyrå kommer att se på ytterligare använ-
darvänlighet samt bildspråk och till viss del 
layout. 

 

Juryns kommentar: 
En trevlig personlig sida med vackra bilder från en före detta porslinsfabrik. 
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Deltagande hemsidor 

Hufvudsta Gård Mat & Möten 
www.hufvudstagard.se 

Byrå: 
APT Studio  

På Hufvudsta Gård Mat & Möten älskar vi att 
samlas runt mat. Vårt stora öppna kök 
representerar hjärtat, själen och glädjen på 
gården. Hos oss kan våra gäster mötas och 
njuta av god mat i en modern miljö som 
ständigt ändrar form och berör. Det är den 
känslan vi ville få fram när vi tillsammans 
med byrån APT Studios skapade vår 
hemsida. 

Vi har lagt stort fokus på ett bildspråk som 
skall beskriva upplevelsen man får när man 
kliver in över tröskeln på den fantastiska 
Herrgården. Hemsidan skall kännas lika 
levande som pulsen är på anläggningen.  

Stefan Johansson 
Platschef 

Juryns kommentar: 
Informativ och attraktiv med många vackra bilder och väl genomfört tema – mat. 
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Deltagande hemsidor 

Krusenberg Herrgård 
www.krusenbergherrgard.se 

Byrå: 
Great Minds 

När 4-stjärniga Krusenberg Herrgård tillsam-
mans med sina systerhotell FågelbroHus och 
Smådalarö Gård köptes av Sabis AB fick de 
också nya unika hemsidor som accentuerade 
hotellens olika erbjudanden och miljöer. Så-
väl för privat- som konferensgästen. Tidigare 
hade hotellen presenterats på en gemensam 
samlingssida med ett tydligt fokus på före-
tagsgästen. Att satsa på individuella sidor 
visade sig snabbt vara en lyckad väg att gå 
då möjligheten att särskilja och tydliggöra 
erbjudandet fick besökarantalet att växa 
överlag men på krusenbergherrgard.se i 
synnerhet. 

Den nya hemsidan fokuserar på att sätta 
erbjudanden och bokning i fokus genom att 
visualisera dessa genom hela siten. Med en 

Cecilia Burlin 
Åhnberg 
Marknadsansvarig 

struktur uppbyggd kring en top-slider samt 
budskapspuffar får besökaren en snabb och 
tydlig överblick över aktuella kampanjer, 
händelser och specialerbjudanden. Designen 
bygger på element från herrgården och hålls 
ihop med sina systerhotell för att skapa igen-
känning genom koncernen. Den möjliggör 
också att jobba med bilder och video för att 
ge besökaren en bra uppfattning om hotellets 
verkliga miljöer. Detta är något som man ser 
öka den genomsnittliga besökstiden på 
sidan. 

– Just Krusenberg Herrgård, med sitt 
fantastiska läge invid Mälaren, fokuserar på 
att presentera sitt erbjudande med ett tydligt 
fokus på mat och service i en miljö som för 
tankarna till svensk tradition, historia och 
romantik. Hemsidan syftar till att locka nya 
gäster samt ge återkommande besökare 
chansen att hitta koncernens alla mötes-
platser och därigenom erbjuda en rad nya 
spännande konferensmiljöer – alla med 
Sabis kvalitetsstämpel, säger Cecilia Burlin 
Åhnberg, marknadsansvarig för Krusenberg 
Herrgård och Sabis Hotell & Möten. 

Juryns kommentar: 
Beskriver både historien bakom anläggningen och visar med bilder upp en härlig miljö för möten och konfe-
renser. Det är enkelt att skicka en offertförfrågan och svar kommer snabbt.  
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Deltagande hemsidor 

Körunda Golf och Konferenshotell 
www.korunda.se 

Byrå: 
Peter Bertilsson 

Körunda Golf & Konferenshotell är en liten 
anläggning med sin unika känsla, vackra 
natur och en personal som med värme och 
omtanke bjuder på sig själva. Med vår 
hemsida vill vi erbjuda en enkel sida som är 
öppen i sinnet, lätt att navigera och som ger 
en realistisk och ärlig bild av vår anläggning. 
Därför har vi valt att satsa på att ha gott om 
stora bilder. När man kommer till Körunda 
tillkommer så mycket mer känsla, det blir 
som många säger: Ännu bättre!  

Vår senaste hemsida är fortfarande ung, 
lanserades under september 2014. Den är 
byggd i Wordpress och vi ser många möjlig-
heter till att lägga till funktioner som gör det 
enklare för våra besökare att boka paket, ta 
kontakt med oss i realtid och att bygga sina 

Ann-Charlotte 
Wahlstedt 
VD 

egna weekend- och konferenspaket. Är man 
en återkommande kund ska det vara enklare 
att boka sin favoritkonferens, weekend eller 
event. Välj datum och boka om ditt senaste 
innehåll, lägg till något extra på rummet eller 
en konferensaktivitet som överraskar dina 
kollegor. Sen är det bara komma hem till oss.  

Vi är glada att ha blivit nominerade till årets 
Ametist och att det är ett bevis på att vi är på 
rätt väg med vår hemsida och i kombination 
med sociala medier vill vi komma ännu 
närmare våra kunder och besökare. Det har 
sporrat oss inför 2015 att ta fram ännu fler 
nya idéer. 

 

Juryns kommentar: 
Innehållsrik, lättnavigerad, engagerande, informativ och aktuell hemsida. Ett extra plus för stor närvaro i 
sociala medier. 
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Deltagande hemsidor 

Lundqvist & Lindqvist 
www.lundqvist-lindqvist.se 

Byrå: 
Kelly & Pling 

För fyra år sedan gjorde vi om vår hemsida. 
Då handlade det om att skapa en kontaktyta 
som var lika bra som vår verksamhet. Vi ville 
helt enkelt att våra gäster skulle få samma 
mottagande i den virtuella världen som i den 
riktiga.  

Vackra bilder, inspirerande texter, tänkvärda 
citat och ett helt igenom personligt tilltal. Vi 
lyckades med det.  

Men åren går snabbt och nya möjligheter 
förändrar förutsättningarna radikalt.  

”Google-optimering”, ”responsiv”, och 
”användarvänlig plattform” är uttryck man 
först behöver lära sig och sedan behärska.  

Sagt och gjort. Vår nya site har allt det nya, 

Sanna Gernandt 
First Impression 
Manager 

anpassat efter dagens behov, utan att den 
personliga känslan gått förlorad. Det bästa 
av två världar kan man säga.  

Om besökarantalet ökat?  

Lavinartat. 

Juryns kommentar: 
Lätt att direkt se om ditt möte eller konferens kan genomföras här. Mycket bra översikt om vilken kapacitet 
deras lokaler erbjuder. Dessutom erbjuder de spontana visningar av lokalerna. 
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Deltagande hemsidor 

Noors Slott 
www.noorsslott.se 

Byrå: 
Impera 

Det första intrycket är bestående. Då en 
webbplats ofta står för det första intrycket vill 
vi fånga gästens intresse direkt. Vi använder 
många bilder som speglar miljön, filmer som 
ger en känsla av att vara på plats och fakta 
som skapar lust och underlättar bokning.  

Eftersom vår webbplats ska generera affärer 
och fungerar som ett centralt verktyg i vår 
marknadsföring, går det snabbt och enkelt att 
hitta rätt information. Genom en tydlig struk-
tur underlättar vi för bokning och kontakt. Det 
är enkelt att klicka på Bokningsförfrågan di-
rekt på startsidan, men det kan göras på fler 
ställen, som under Konferens och weekend.  

Under Hitta hit finns tydlig beskrivning av hur 
du tar dig hit med privata eller kommunala 

Sofia Hjärner 
VD & Ägare 

färdmedel, här finns kartor och vägbeskriv-
ningar som kan laddas ned i mobilen.  

När du klickar på Konferens, får du såväl 
inspiration kring möten som detaljerad fakta 
om bland annat lokaler, teknik, måltider och 
boende. 

Aktuella erbjudanden och Nytt på Noors har 
vi valt att lägga direkt på startsidan, där be-
sökaren kan klicka vidare för att fördjupa sig  

Vi vill att webbplatsen ska uppfattas som 
personlig och inbjudande och har satsat på 
att hålla en harmonisk stil. Bland budskapen 
trycker vi speciellt på en av våra viktigaste 
uspar; avskildheten gästen får hos oss. De 
kan hyra hela slottet, men har annars sin 
konferens i egen byggnad med egen matsal i 
slottet. 

Sist men inte minst. När vi stolt presenterar 
våra medarbetare beskriver vi dem som 
slottets värdar. Vi ser våra gäster som 
personer, inte som affärer. 

 

Juryns kommentar: 
Informativ, aktuell, lättnavigerad och fylld av lockande bilder. En sida där konferensköparen hittar all rele-
vant fakta inför sitt beslut. 
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Deltagande hemsidor 

Nova Park Conference 
www.novaparkkonferens.se 

Byrå: 
Impera 

Hemsidan är en av de absolut viktigaste sälj- 
och marknadsföringskanaler som vi har att 
tillgå. 

Därför 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. 

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 filmer, som 

Magnus Ericsson 
Försäljnings- & 
Marknadschef  

tar dig genom upplevelsen på Nova Park, 
hoppas vi besökaren får en försmak av hur 
det är att bli WoWad på Nova Park. 

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 om-
tanke, professionalism och hemkänsla, som 
Nova Park är kända för att leverera, genom 
hela sidan. 

Juryns kommentar: 
Snygg hemsida med tydligt fokus på att Nova Park är en mötesanläggning. 
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Deltagande hemsidor 

Rånäs Slott 
www.ranasslott.se 

Byrå: 
Tankbar 

Precis som för andra företag så är vår hem-
sida ett viktigt verktyg i dagens oändliga 
mediabrus. Det gäller bara att sticka ut men 
ändå behålla informationen så lättillgänglig 
och enkel som möjligt. Måste besökaren 
klicka runt för mycket så tappar vi potentiella 
köpare redan där. Samtidigt så skall givetvis 
den känsla som vi vill förmedla -  nå besöka-
ren. 

Det senaste som vi arbetat fram är den 
rullande topsliden på startsidan. Detta för att 
göra startsidan mer levande och fånga upp 
besökaren med aktuella erbjudanden och 
stämningsfulla bilder. Det gäller att förnya sig 
om än med små justeringar och teknik. Ut-
vecklingen går väldigt fort och den hemsida 
som var i topp för några år sedan är inaktuell 

Ulf Wisell 
VD 

idag. 

Övriga sociala medier som vi använder är 
Facebook och Instagram. Hemsidan är 
grunden och dessa två är de mer person-
ligare kanalerna. Vi har ganska nyligen börjat 
med Instagram och sakta men säkert så har 
vi börjat bygga upp följarna vilket är mycket 
stimulerande. Vi har valt att rikta in oss 
huvudsakligen mot dessa tre mediakanaler 
till att börja med istället för att synas överallt 
och göra det halvhjärtat. 

Det som är det viktigaste för oss i slutändan 
är ändå känslan som vi vill förmedla till 
besökaren. 

De skall känna att de kommit till ett slott – 
redan vid första ögonkastet! 

 

Juryns kommentar: 
Ljus och trevlig sida där bilderna får stor möjlighet att säga sitt. 
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Deltagande hemsidor 

Sankt Jörgen Park 
www.sanktjorgenpark.se 

Byrå: 
Söderhavet/Impera 

Vi anser att vår webbplats är vår främsta och 
absolut viktigaste försäljning/marknadskanal 
och med den snabbt växande mobil/tablet-
trafiken så ser vi att denna är en ihållande 
trend. 

Vi har satsat stort för att bygga ny mobil-
anpassad webbplats som möter de krav våra 
kunder/gäster har idag på en bokningssida. 
Målsättningen med satsningen är att dra mer 
trafik direkt till vår webbplats och där kon-
vertera fler besök till avslut genom en ge-
nomtänkt, enkel och framförallt säljstimu-
lerande bokningsfunktion. Vi ser idag en 
tydlig trend där externa aktörer försörjer sig 
på att lämna deals och förmedla hotell-
produkter till kraftigt rabatterade priser och 
där branschen dessutom stöttar med kraftiga 

Lisa Thorén 
Marknadschef  

provisioner. Detta anser vi är en oroväckan-
de trend där prisdumpning blir effekten och 
där vi som bransch inte längre äger vår affär. 

Webbplatsen är ett viktigt vapen mot denna 
utveckling. Vi vill måna om att besökare på 
vår webbplats ska känna att de får mer ut av 
sin vistelse om de väljer att boka direkt hos 
oss. 

Vi erbjuder idag on-linebokning av rum, 
paket, presentkort samt träningspass. Under 
kvartal 1, 2015 kommer vi dessutom att 
addera till konferens, bordsbokning, bokning 
av sparitual samt behandlingar. Vi kommer 
då att ha en on-linebokning som är helt unik i 
sitt slag. 

Vi hade också som målsättning att skapa en 
känsla kring vår resort som återspeglar den 
man upplever på plats. Designen är noga 
genomtänkt för att upplevas som enkel, 
fräsch och lättillgänglig. 

 

Juryns kommentar: 
Tilltalande hemsida med tydliga erbjudanden som lockar till mer.  
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Deltagande hemsidor 

Sigtunahöjden Hotell och Konferens 
www.sigtunahojden.se 

Byrå: 
Carnaby 

För Sigtuna Meetings anläggningar Sigtuna-
höjden och Stora Brännbo är hemsidorna 
den viktigaste kommunikationskanalen. 
Siterna är under ständig utveckling. Vi prio-
riterar sökmotoroptimering men även använ-
darvänlighet för våra kunder och partners. 
Sidan är självklart responsiv och passar i alla 
slags devices. Sigtunahojden.se kommer 
snart att uppdateras med en webshop och en 
boka online funktion. 

- Har man inte möjlighet att besöka Sigtuna-
höjden In Real Life är vår förhoppning att vår 
site och vår digitala kommunikation ska 
fungera som ett komplement till det person-
liga mötet & upplevelsen, säger Lotta 
Giesenfeld Boman Marknadsansvarig & VD 
på Sigtunahöjden. Vi jobbar mycket med 

Lotta Giesenfeld 
Boman 
Marknadsansvarig & VD 

bilder på siten för att förhöja besökarens 
upplevelse och vi vill förmedla en känsla av 
atmosfären på Sigtunahöjden. Vad som 
också är viktigt är att man som besökare 
enkelt ska 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 
goda relationer, rekommendationer och ett 
gott rykte, säger Lotta.  Vi fick ett stort stöd 
via sociala medier under 2013 då vi byggde 
upp Sigtunahöjden efter den brand som 
drabbade oss i januari -13. Vi har fortsatt att 
utveckla kund- och gästrelationer via sociala 
medier under 2014 och man kan enkelt 
kommunicera med oss via Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, 
Google+ och Trip Advisor. 

Juryns kommentar: 
Hemsida med paketeringar som tydligt flirtar med konferensköparen. 
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Deltagande hemsidor 

Säröhus 
www.sarohus.se 

Byrå: 
Mix Design 

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. Tydlig infor-
mation, en lätt navigation och snabb bokning 
är något vi eftersträvar. Vi tillhör också en 
bransch som levererar en upplevelse, därför 
är det viktigt att miljö och känsla reflekteras i 
bilderna på sidan. 

På vår nya hemsida har de sociala flödena 
fått ta ganska stor plats. Här kan de gäster 
som vill fördjupa sig läsa vidare på vår blogg, 
Facebook och Instagram där vi skriver om 

Viktoria Dahl 
Marknadsansvarig 

aktuella händelser eller olika erbjudanden 
som gäller. Dessa kanaler/flöden är viktiga 
för oss då det är länken till våra kunder efter 
de har lämnat sidan. Denna delen av sidan 
blir också extra levande då flödet uppdateras 
mycket ofta. 

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! 
Mycket av vårt arbete med hemsidan sker i 
kulisserna där 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. 

Juryns kommentar: 
Hemsida med tydliga menyer som gör den lättnavigerad och användarvänlig. 
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Deltagande hemsidor 

Uppsala Konsert & Kongress 
www.ukk.se 

Byrå: 
nearU 

UKK:s webbplats speglar verksamhet och 
byggnad till innehåll och design. Utifrån våra 
värdeord "djärv, öppen, varm och nytänkan-
de" visar vi vad som händer i huset dag för 
dag och utgår från våra olika målgrupper.  

När vi gjorde om webben inför relanseringen 
i februari 2014 var vi måna om att våra 
gäster, publik, deltagare och besökare ska 
hitta hit, hitta det de söker, att de ska bli 
engagerade, inspirerade och lära sig något 
nytt. För vår del är förstås vinsten med att 
hålla en hög kvalitet på innehåll och design 
att det leder till en bokning, en beställning, ett 
besök, en prenumeration, en kontakt. 

Vi har prioriterat tre målgrupper som avgö-
rande att nå i digitala kanaler, även om vi 

Mats Molander 
Marknadschef 

tycker att andra målgrupper också är viktiga, 
de är: konsertpublik, konferensarrangörer 
och deltagare samt mat- och festvånings-
gäster. 

Utgångspunkt för arbetet med nuvarande 
version av ukk.se var att göra om design och 
struktur, utveckla med hjälp av standard-
funktioner, att på enklaste sätt konvertera 
webbinnehållet från Episerver 4 till ett 
modernare system, bygga en responsiv 
webbplats och följa teknisk standard. 

Vi valde att fortsätta hantera webbplatsen 
med publiceringssystemet Episerver, som 
överlevt i ett antal versioner och som bygger 
på best practise och att det i förlängningen 
blir enklare och billigare att uppgradera till 
kommande versioner i samma verktyg. Den 
goda relationen med vår webbyrå nearU var 
också en avgörande faktor att underhålla 
webbplatsen i CMS-systemet Episerver. 
 

Juryns kommentar: 
En hemsida som lyckas kombinera mycket information om både konsertprogram och konferenser på ett lätt-
navigerat sätt. 
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Deltagande hemsidor 

Vann Spa Hotell och Konferens 
www.vann.se 

Byrå: 
Impera 

Vår hemsida är våra gästers första möte med 
oss och därför är det mycket viktigt för oss 
att den förmedlar en känsla samt väcker 
nyfikenhet och är informativ. Under 2014 
lanserade vi vår nya hemsida där vi 
fokuserat framförallt på att skapa en känsla 
hos gästen, CHECKA IN - ANDAS UT.  Med 
bilder samt en enklare menyuppbyggnad ville 
vi skapa en hemsida som får gästen att välja 
just oss!  

Då kraven från våra gäster ökar gällande vår 
online plattform, både via dator, surfplatta 
samt mobil, arbetar vi hårt för att tillmötesgå 
dem, vara tilltalande samt vara användar-
vänlig för alla våra gäster oavsett om de skall 
boka en visning, planera en konferens eller 
njuta av en spavistelse. 

Susanne Åhlund 
Hotellchef 

Under året ändrar hotellet skepnad, konfe-
renshotell, spahotell samt sommar resort och 
detta innebär att gästerna har olika syften 
med sitt besök hos oss och det är då viktigt 
att alla hittar det de söker samt blir inspire-
rade till att prova det vi erbjuder.  

Vår hemsida är basen för vår digitala mark-
nadsföring och därifrån kan man lätt ta sig till 
våra andra kanaler som facebook, instagram 
och twitter, där gästen får se glimtar från 
nuet. För oss är sociala medier en självklar-
het och vi uppdaterar dessa frekvent då det 
idag är viktigt att skapa en personlig relation 
till gästerna redan vid första kontakten. 

Juryns kommentar: 
Stilig och elegant hemsida för en stilig och elegant anläggning. 
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Deltagande hemsidor 

Vår Gård Saltsjöbaden 
www.vargard.se 

Byrå: 
Tankbar 

Kärlek och värme, hur sjutton skall vi kom-
municera det via en padda i knät eller en 
mobil i handen? 

Vi vill ju visa precis vad du känner när du 
kommer till Vår Gård.  

Filmen blev det första steget, kundens väg 
genom Vår Gård. 

Mycket hög kvalitet på bilder tror vi är viktigt. 
Därför har vi jobbat med väldigt etablerade 
fotografer, som även jobbar internationellt. 
Ewa-Mari Johansson och Martin Löf är våra 
"husfotografer". 

Texterna är skriva av Björn Rietz. Björn 
startade och drev Paradiset reklambyrå och 
han anses idag vara en av de bästa copy 

Katarina Romell 
VD 

writers i Sverige. Vi är så glada för att Björn 
jobbar med oss! 

Sedan är ju utmaningen att dessutom göra 
allting enkelt för kunden. Lätt att hitta rätt 
information. Det har Tankbar Webbyrå hjälpt 
oss med. 

Sedan som en skir himmel över allt ligger 
min egen önskan av att göra världen lite 
vackrare, i stort som smått! Så varmt 
välkomna in på Vår Gård! 

 

Juryns kommentar: 
En mycket snygg stilren sida med en inbjudande film i början som lockar till ett längre besök. 
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Årets jury 
Årets Ametist utses av en jury bestående av 
personer från mötes-, webb- och mediabran-
schen. 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 
♦ 26 jan presenteras finalisterna på ISM 
♦ Juryn gör sin slutbedömning 
♦ Priset delas ut den 18 feb på Kistamässan 

Therese Göterheim 
Weavler 

Therese arbetar med kom-
munikationen på den nya 
e-handelsportalen Weavler. 

Hon har tidigare jobbat 
med digital marknadsföring 
inom turism och mötes-
industrin. Hon har även 
flera års erfarenhet av 
webbprojektledning och 
social media. Hennes planer för framtiden är 
att arbeta med användarbarhet där den 
mänskliga kommunikationen är i centrum 
och där de sociala medierna tar en stor plats. 

Anne Carlstedt 
Projektledare 

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

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

Håkan Sjöström 
VD, Pelicula Annonsbyrå 

Håkan har ett långt förflu-
tet som både Art Director 
och Copywriter på reklam-
byråer. Har arbetat som 
ansvarig kreatör för upp-
dragsgivare inom såväl 
snabbrörliga konsumtions-
varor som tjänster och 
samhällsinformation. 

Håkan anlitas även som föreläsare och lärare 
inom kommunikation och marknadsföring. Är 
belönad i bl a Guldägget. Driver sedan 2002 
Pelicula Annonsbyrå.  

Lise Backby Moberg 
Sales Manager, konsult i 
upplevelseindustrin 

Lise har en lång erfarenhet 
av att utveckla och genom-
föra mässor och konferens-
er. 2011 startade hon sitt 
egna bolag LISES AB där 
hon hjälper besöksnäringen 
att mötas och utvecklas. 

Hon erbjuder affärsutveckling, projektledning 
och försäljning genom att komplettera och 
förstärka befintliga företag, förbund och 
organisationer. 

Emelie Gard, ordförande 
Projektledare, Eskilstuna 
Convention Bureau 

Emelie har en lång erfaren-
het från besöksnäringen. 
Sen i höstas jobbar Emelie 
som projektledare på 
Eskilstuna Convention 
Bureau där hon är med och 
sätter Eskilstuna på mötes-
kartan. 

Innan dess var hon försäljningschef på 
Svenska Kulturpärlor. Med sin erfarenhet 
från kundrelationer med mötesbokare är hon 
med i juryn med ett tydligt kundperspektiv. 

Årets Ametist 2015 
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www.skogshem-wijk.com 

Juryns motivering: 
Denna professionella och energigivande hemsida ger 
genom sin tilltalande och tydliga utformning, snabb 
information om allt en konferensbokare kan önska sig. 
Snygga bilder och starkt fokus på bokning, pris, och 
konferenserbjudanden. 

Ett extra plus för bra information om möteslokaler och en 
ständigt närvarande Boka här-knapp. Denna lättnavigerade 
sida speglar en effektiv mötesplats full av Business Energy 
och är därför juryns val som vinnare av Årets Ametist 2014!  

Bedömningskriterier 

Årets Ametist 2015 

Juryns uppgift är att bedöma deltagande 
bidrag utifrån fyra huvudkriterier - säljande, 
informativ, användarvänlig och aktuell - som 
delas in i delkriterier och poängsätts. 

Juryns bedömning grundar sig också på 
annat än de poäng som sidan får enligt detta 
system. En viktig del är det helhetsintryck 
och den känsla jurymedlemmarna får när de 
besöker sidan.  

Efter prisutdelningen får alla ett protokoll på 
hur deras hemsida blivit bedömd samt en 
jämförelse med alla sidor. 

Här nedan kan du läsa mer om kriteriena. 

Säljande 
Hemsidans design ska vara tilltalande för 
ögat och locka till att vilja se mer och ut-
forska den. Gärna en sida som "sticker ut" 
från mängden. 

Att enkelt kunna skicka en förfrågan är vik-
tigt, gärna med hjälp av ett färdigt formulär. 
Onlinebokning, chatfunktion och användan-
det av multimedia ses som en klar fördel. 

Informativ 
Det måste vara lätt att komma i kontakt med 
anläggningen. Telefon och e-post bör finnas 
på varje sida. En karta bör också finnas. 

Ett viktigt önskemål från bokarna är fakta om 
lokalernas storlek och teknik samt bilder på 
dem. Även priser är efterfrågat av bokarna. 

Användarvänlig 
Hemsidan måste fungera bra med de stora 
webbläsarna på marknaden, men även hur 
sidan fungerar på smartphones och plattor 
bedöms. 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 
Det är mycket viktigt att sidan inte är inak-
tuell och innehåller gamla erbjudanden. 

En aktuell och levande hemsida känne-
tecknas 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. 

 

Förra årets pristagare 
2014 1:a pris: Skogshem & Wijk 
 2:a pris: Såstaholm Hotell & Konferens 
 3:e pris: Skepparholmen Nacka 
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ISM 2015 

Informus Sälj- och Marknadsdag 
Den 26 januari arrangerar vi ISM, Informus Sälj- och 
Marknadsdag, för alla som jobbar med möten och event. 
Denna gång är vi på Citykonferensen Ingenjörshuset. 

Talarna och innehåll varierar från år till år, men den röda 
tråden är alltid hur man lyckas med sin försäljning. 

ISM är också ett bra tillfälle att träffa kollegor på andra 
anläggningar för att diskutera trender och utbyta idéer. 

Program ISM 

08:00 Frukost 

09:00 Ny teknologi - Möjligheter för oss i 
mötesindustrin 

Att teknik förändrar vårt samhälle, våra vanor och även 
vårt sätt att arbeta är vi alla överens om. Vi upplever just 
nu en teknikrevolution - mobilt internet, internet of things, 
molnet mm. Vad innebär det för möjligheter för oss i 
mötesbranschen? 

Kristina Landeström från Metamorphos kommunikation 
och MPI Sweden samt Joachim Lerulf från Mobilimeet. 

09:45 Vi och våra bokare 

På uppdrag av Informus har Hans Remvig gjort en studie 
av bokningsprocessen på ett urval mötesanläggningar. 
På ISM presenteras resultatet av den rykande färska 
undersökningen. 

Hans Remvig från Resurs. 

10:10 Kaffe 

10:30 Storytelling befolkar varumärket 

Storytelling / storylistening innebär att man medvetet 
söker, finner och använder berättelser om verksamheter 
och om möten med kunderna. Man visar fiffiga lösningar 
och berättar var man kommer ifrån, var man befinner sig 
och vart man är på väg.  

Matts Heijbel från Storytellers. 

11:10 Paus 

11:20 Logistik eller mötesexperter? 

Vad är det vi inom mötesindustrin egentligen är duktiga 
på? Vad är det som skapar tillväxt i branschen? Runt 
detta kommer vi att resonera och utmanas av mötes-
evangelisten Micke Darmell.  

Micke Darmell från gr8meetings.se. 

12:20 Presentation av finalister i Årets Ametist 

12:30 Lunch 




