
                                                                                      

                                                                        

Pressmeddelande 

 

Hotellvecka i Stockholm skapas. 

Annemarie Gubanski som arrangerar Hotel Market Seminars och Bosse Magnusson som är grundare 

till LOUNGE Event skapar en årlig hotellvecka i Stockholm i januari. 

”Vi vill skapa en hel vecka där alla som driver och arbetar på hotell, levererar till hotell eller arbetar åt 

hotell träffas för att utbyta idéer och göra affärer” säger Annemarie Gubanski. 

”Andra veckan i januari är perfekt. Då har inte ruljangsen startat fullt ut på alla hotell och då vi vet att 

många i branschen har behov av att få inspiration och nya idéer som man kan implementera i sin 

egen verksamhet. Detta är ett efterlängtat initiativ”, säger Bosse Magnusson.  

Hotel Market Seminars arrangeras för fjärde gången 10 januari 2018 och de omkring 300 deltagarna 

som kommer dit kommer att få ett fullspäckat program med inriktning på ökat nettoresultat. 

LOUNGE Event som arrangeras 10 och 11 januari är en mötesplats där beslutsfattare från hotell och 

konferensanläggningar kan träffa leverantörer inom allt för ett hotell, utom mat och dryck. Dessutom 

kan man ta del av kostnadsfria seminarier om aktuella frågor som håller en hotellchef vaken på 

nätterna. 2017, på premiären kom beslutsfattare från 250 anläggningar till LOUNGE Event. Både 

Hotel Market Seminars och Lounge Event arrangeras på Stockholm Waterfront Congress Centre.  

Annemarie och Bosse vill bjuda in hela branschen att tillsammans med dem utveckla deras idé om 

hotellveckan. Hotellkedjor ska kunna planera möten för sina hotellchefer, konferenser inom olika 

ämnen kan arrangeras när ALLA är i stan, leverantörer kan hålla open house för sina kunder, 

branschpriser kan delas ut och mycket mera. Duon hoppas på att andra vill vara med och utveckla 

idén och hoppas på att många hör av sig till dem.  

För mer information kontakta: 

Annemarie Gubanski, Taktikon Bosse Magnusson, Bra Mässor 

 

www.hotelmarketseminars.com www.lounge-event.se 

annemarie.gubanski@taktikon.com bo.magnusson@bramassor.se  

073-9044 222   070-3332 390 
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