
MÖTESPLATSEN FÖR DIG SOM BESLUTSFATTARE INOM HOTELL- OCH KONFERENSBRANSCHEN 

  

10-11 JANUARI 2018
STOCKHOLM WATERFRONT  

CONGRESS CENTER

INBJUDAN 
Välkommen till Lounge Event, mötesplatsen med utställning  
och seminarieprogram för dig som beslutsfattare inom hotell-  
& konferensbranschen. Boka in den 10-11 januari 2018. 

Anmäl dig kostnadsfritt på  
www.lounge-event.se

Varmt välkommen!

Missa inte!
Branschmingel  den  

10 januari, kl 18.00 

Arrangeras av: Partnerprojekt: Partner: Mediapartners: Sponsorer:



  

12.00-12.30 

Så blir hotellåret 2018! 
Björn Arnek 
Avdelningschef Branschekonomi  
Visita

Björn Arnek från Visita inleder återigen Lounge Event 
med att berätta för oss hur det kommande hotellåret blir. Hur ser 
tillväxten ut på hotellmarknaden? Stiger snittpriserna? Vad händer 
med hotellens lönsamhet? Fortsätter de utländska gästerna att öka?  
Björn ger ”svar” på alla dessa frågor och några till under Lounge Event.

12.45-13.15

Digitala kunder 2018
Simon Beyer 
Chief Strategy Officer 
Ingager

Digitaliseringen har i hög grad påverkat sättet dina 
användare och potentiella kunder hanterar kommunikation som når 
dem. Den genomsnittliga tiden en användare idag kan fokusera på 
något är endast 8 sekunder. Under föreläsningen kommer Simon 
Beyer diskutera och presentera olika lösningar som gör att ditt 
företags kommunikation fortsatt upplevs som relevant under 2018 och 
framöver.   

13.30-14.00

Morgondagens mötestrender
Bibi Rydbacken 
Marknadschef  
Svenska Möten

Svenska Möten guidar till kommande mötestrender 
och hur de kommer att påverka hur vi möts i framtiden. Dessutom 
presenteras resultatet av den kundundersökning de låtit göra om 
svenskars mötesvanor.

13.30 – 15.15  

Husfruns centrala roll
Annika Kupila 
Utbildare  
StigFram

 

Jezica Lindeberg 
Utbildare med 
erfarenhet  
från Grythyttan och  
Frans Schartau

Att arbeta som Husfru och vara mellanchef med personalansvar har 
sina utmaningar. Hur coachar jag mina medarbetare för att växa, 
både i förhållande till teamet men även i mötet med gäster? Att ha en 
gemensam värdegrund för alla medarbetare, oavsett bakgrund och 
kultur är en annan utmaning. Hur får jag som Husfru ett team där 
alla kan arbeta med ett bra arbetsklimat? Hämta inspiration och få 
konkreta tips att ta med direkt ut i din verksamhet!

(obs! föranmälan krävs, se info på plats för lokal)

14.15-14.45

Hotellsäkerhet - Medarbetaren är bästa verktyget och det 
ska vara lätt att göra rätt…

Christian Swidén 
Bemakon

Vilka säkerhetsutmaningar står besöksnäringen inför och 
hur hanterar man extraordinära händelser, terrorhotet, 

och att ha öppna och välkomnande hotell med samlingsplatser dit alla 
med goda intentioner är välkomna?

Christian deltog vid strategi- och stabsarbetet vid Scandic inför 
demonstrationerna och upploppen i Göteborg och inför EU-mötet i 
november 2017 -  och hade en aktiv roll i krisledningen för Scandic vid 
attentatet på Drottninggatan i Stockholm.

15.00-15.30

Hur fungerar och reagerar människor i stress och i kris
Regina Birkehorn 
Krisexpert och författare 
Crisos AB

Föreläsningen handlar om vad som händer i hjärnan vid 
stress och kris. Hur reagerar människor? Och vad kan man göra för 
att hjälpa människor? Föreläsningen förklarar på ett enkelt, praktiskt, 
konkret och pedagogiskt sätt hur människor fungerar och reagerar i 
stress och i kris.

15.45-16.15

Product Development at Expedia Inc
Elin Mendola 
Expedia

This is a little insight into how Expedia works on 
developing new tools, new ways of making travel easier. 

An insight into what goes into making a brand great, and the work in 
bringing our customers back to us over and over again, and the work 
behind making our partners happy. It is the science behind test and 
learn, the Minimum Viable Product and a core ethos of our company.

16:30-17:00

Hotel Tylösand – Halländska för ”lyckad konferens”
Anders Nordstrand 

Sales B2B 
Hotel Tylösand

Hotel Tylösands ledord för lyckade affärsmöten är 
kreativitet och inspiration. Det genomsyrar hela 

deras konferenskoncept, från lokaler till teknik, aktiviteter och 
avkoppling. Det är enkelt att låta de goda idéerna flöda i en unik 
miljö med enastående naturscenerier, världsunik popkonst, fun 
dining, högklassiga hotellrum och möteslokaler för alla behov. 
Hotel Tylösand, utanför Halmstad, har under de senaste åren blivit 
flerfaldigt prisade för både deras konferenser och spa. Hotellet är på 
plats och berättar om hemligheten bakom en lyckad konferens.

Med reservation för ändringar

BRANSCHMINGEL KL. 18 - 19.30!
På kvällen den 10 januari, direkt efter mässans stängning, är alla besökare, utställare och  
talare samt Hotel Market Seminars deltagare välkomna till ett gemensamt branschmingel!

Awards utdelning!  
SSQ Service Award kommer att dela ut utmärkelserna i kategorierna årets affärshotell, konferenshotell och  
dagkonferens. Vinnarna utses baserat på resultat av undersökningar utförda av Better Business World Wide.

Välkommen!  
Denna kväll vill du inte missa! Allt är dessutom kostnadsfritt!

www.lounge-event.se

  

Välkommen till LOUNGE EVENT,
årets mötesplats & mässa för  

framtidens hotell och konferens!

SCENPROGRAM • ONSDAG 10 JANUARI



  

10.00-11.30

Lönsamma investeringar i hotell – finns de?
I detta seminarium ska vi diskutera en av de svåraste frågorna för 
den som ska bygga om, till eller nytt hotell med lönsamheten i fokus. 
Koncept, unikt, kvalitet, målgruppens behov, hållbarhet, beläggning, 
snittpris ja alla dessa och många fler frågor som varje styrelse och 
ledning ältar ska leda till nån typ av lönsamhet. Hur vet man vad som 
fungerar?

Johan Sköld 
Head of Growth 
Chalmers Ventures

 
Stefan Tjäder 
Arkitekt  
Krook & Tjäder

Mikael Liljefors 
VD 
Millimeter Arkitekter 

Martin Creydt 
Senior Vice President 
Pandox

mfl.

11.30-12.00

Öka lönsamheten
Annemarie Gubanski 
Revenue- & Distribution Expert  
Taktikon

Revenue Management handlar om att hitta ”rätt kund 
till rätt pris vid rätt tillfälle, för rätt produkt genom rätt kanal” och 
används flitigt i resebranschen, men kan strategisk prissättning även 
användas i övriga branschen? Hur ökar man lönsamheten och är 
det ”bara” prissättning som kan rädda ett företag? Finns det övriga 
möjligheter att spara pengar genom att tänka lite annorlunda?

12.15-12.45

Ljud och doft – dimensioner som kan ge känsla, bygga rum, 
kommunicera och skapa upplevelser med funktion

Margareta Andersson 
Ljudarkitekt  
Lexter

Malin Isberg 
konceptuell projekt-
ledare, Ljuddesign 
Lexter

Lexter berättar om hur hörselsinnet och luktsinnet fungerar och 
responderar till vår omgivning, och om hur ljud och doft blir positiva 
dimensioner och kreativa verktyg i miljöer och möten. De visar 
även exempel på olika miljöer och situationer där ljud och doft 
implementerats för att ge känsla, bygga rum, kommunicera och skapa 
upplevelser med funktion.

13.00-13.45

Hållbart Ledarskap en förutsättning för framgång!
Medarbetare i dag kräver ansvarsfulla och engagerade företag som 
arbetsgivare. Var med i ett samtal om hur man engagerar alla i den 
lilla eller stora organisationen och samtidigt utvecklar sitt företag att 
bli del av lösningen!  

Lena Bjurner 
Senior Vice President Human Resources and Sustainable 
Business, Scandic Hotels

Caroline Strindmar 
Tidigare Hållbarhetschef, Yasuragi & Sustainability Project 
leader, Nordic Choice

Jan Peter Bergkvist 
SleepWell AB

Jonas Oldmark, avdelningschef Nordisk Miljö-märkning, 
Svanen och EU Blomman

14.00-14.30

Service som det lönsammaste konkurrensmedlet
Niclas Pettersson 
VD  
StigFram 

Att en hög gästnöjdhet leder till ökad lönsamhet råder 
det längre inga tvivel om men för att lyckas behöver ni 

företagsledare ta er igenom ett antal kritiska framgångsfaktorer. 

Under detta seminarium ger Niclas Pettersson er en snabbguide 
till hur ni kommer i gång i ert förändringsarbete med att bygga en 
servicekultur. Ni får även del av den senaste rönen om proaktivitet. 
Gillar våra gäster proaktiva medarbetare och leder ökad proaktivitet 
till ett högre snittkvitto?

14.45-15.15 

How to Attract Millennials
Alfonso Tasso 
CEO  
Hoist Group

Millennials are young people coming of age politically, 
economically and socially at the start of the millennium. 

It’s not so much about age, but more about their behaviors: social, 
online and connected. Free WiFi is practically a given in hotels looking 
to woo younger audiences. Trending now are apps that simplifies 
the travel experience as well as in-room technology. Alfonso Tasso 
will share his thoughts on how you can attract this important new 
customer group with technology solutions of tomorrow.

Med reservation för ändringar

Alda
Arco New Access
Bose
COBS
Comers
Delegia
Delux Production OÜ 
DPJ Interiör
Ecoestic
Epton Trading
Evert Lindelöf
Fiber ProTector Norge
Firolo
Hogia Hotel & Restaurang Systems
Hoist Group

Hospitel
Hotel Home
Hotel Supply Scandinavia
Interior Design Collection
LaddApp
Lexter Ljuddesign
Mahaven
Mapdoer
Milliformis
Millimeter Arkitekter
Perfect Match Interior
Pinjeform 
Presto Brandsäkerhet
Robotic Lawn Care
SCA Hygiene Products

Scandiwall
Scanomat
Scent Company Milano/Doft i Sverige
Senab
Sennheiser
SITS
Skandinaviska Samköpsgruppen
Spectra Systems 
SSQ
StigFram
Stockholm Lighting
Tarkett
Teleste Corporation
Tidningen Hotell & Restaurang
Tre Well

Tvättgruppen
Unique Cosmetics Sweden
Univox
Urvalet Executive
VarUnik
WatchGuard
Watt&Volt
Westmans
Vikingbed of Sweden
Williamson Inredningar
VisBook
Visit Group

www.lounge-event.se Lista per den 2017-12-14. Med reservation för ändringar.

 VI STÄLLER UT – KOM OCH BESÖK OSS!

SCENPROGRAM • TORSDAG 11 JANUARI

(Förmiddagsfika serveras från kl 9.30 – föranmälan krävs)



Arrangeras av: Partnerprojekt: Partner: Mediapartners: Sponsorer:

Fakta 
 
Onsdagen den 10 januari: 
Mässan öppen 11-18 
Mingel 18 -19.30

Torsdagen den 11 januari: 
Mässan öppen  9-16

Plats:  
Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm

Registrering: 
Registrera dig och skriv ut din namnskylt i förväg på  
www.lounge-event.se

Lounge Event är en fackmässa. Mässa, mingel och  
seminarier är kostnadsfria.

Kontakta oss: 
Vill du veta mer? Kontakta oss idag på  
Louise Boman • louise.boman@bramassor.se 
0722-35 25 94  
Lissi Kylén • lissi.kylen@bramassor.se 
0766-14 48 58

Bo på Sthlm Waterfront. Specialpris om du bokar 
på www.lounge-event.se
I direkt anslutning till mässanläggningen ligger Radisson 
Blue Waterfront Hotel som erbjuder rum till dig som 
besökare. Förutom logi finns här restauranger, barer, gym 
etc. Mer bekvämt än så här blir det knappast! Dessutom 
ligger det endast ett stenkast från Stockholm Central. 

Boka hotellrum via www.lounge-event.se. 

Rumspris: 1 795 kr för enkelrum.

 
Hotel Market Seminars samarrangeras 
med Lounge Event!
Hotel Market Seminarium har sin årliga konferens 
onsdagen den 10 januari, samtidigt som Lounge Event 
på Stockholm Waterfront. Konferensen fokuserar 
på hur man ökar intäkterna på en marknad där 
konkurrensen blir större. Hotel Market Seminars riktar 
sig mot alla med intresse för Revenue Management.

www.hotelmarketseminars.se

Det är vi som är Lounge Event Advisory Group

Mikael Liljefors 
Millimeter Arkitekter 

Monika Malmén 
Stockholm City  
Conference Centre 

Peter Johansson 
DPJ     

Per Jonsson 
Scandic Kramer och
Scandic Stortorget 

Sam Holmberg 
Stockholm Waterfront 
Congress Centre &
Radisson Blu Waterfront 
Hotel

Sunniva Fallan Röd  
Yasuragi  

Annemarie Gubanski 
Taktikon AB & arrangör 
av Hotel Market Seminars

Ann-Sophie Modig 
Hoist Group 

Annika Rådlund 
Tidningen Hotell  
& Restaurang 

Annika Rydström 
Hoist Group    

Helene Åkerström 
Hartman  
Orbaden Spa & Resort

Jannis Norén Karas 
Svenska Möten

Johan Michelson 
Best Western

Marcus Östlundh 
HKC Hotels

Lounge Event arbetar tillsammans med vår Advisory Group för att ta fram seminarieprogrammet, vars medlemmar har  
gedigen erfarenhet inom branschen.


