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12:00 Så blir det! Hotellåret 2017!
Talare: Björn Arnek, Avdelningschef Branschekonomi VISITA

Blir det fortsatt tillväxt på hotellmarknaden? Stiger snittpriserna? 
Vad händer med hotellens lönsamhet? Fortsätter det utländska 
gästerna att öka? Björn Arnek, Avdelningschef Branschekonomi 
på VISITA ger ”svar” på alla dessa frågor och några till under 
Lounge Event. 

13:00 Mötesmiljöns påverkan på resultatet av mötet!
Talare: Jannis Norén Karas, Svenska Möten i samarbete 
med Micke Darmell

I de flesta fall så har inte mötesrummet utvecklats under 
de senaste 50 åren och oftast är kunskapen om hur ett rum 
påverkar effekten av ett möte liten bland de som arbetar 

inom Mötesindustrin. Hur kan vi skapa det optimala mötesrummet? Detta kommer  
Svenska Möten och mötesevangelisten Micke Darmell ge svar på.

14:00 Offentliga marknaden och dess faktiska  
 affärsvärden 

Talare: Sven-Erik Remmare, Eventeffect Nordic AB & 
Fredrik Tamm, DoubleCheck AB

Den offentliga marknaden är full av möjligheter då det 
görs varje år affärer för över 800 miljarder kr. För den 
som är villig att lägga lite extra tid att förstå att de offent-

liga affärerna inte bara består av offentlig upphandling och juridik kan relativt 
enkelt ta marknadsandelar. Vi kommer ge en inblick i vad du kan göra för att ta 
hem affären samt tipsa om den verkliga storleken på affärerna som görs med 
hotell- och konferensarrangörer. Dessutom presenterar vi nomineringen för 
årets pristagare i B2P Hotell och B2P Konferens.

15:00 Cirkulär ekonomi – SDG’s – fossilfritt  
 – integration – rapporteringskrav…

Talare: Jan Peter ”JP” Bergkvist, Sleepwell & Sylvia 
Nylin, Vd Svenska Möten

Vad är vad, vad skall jag satsa på, hur gör jag, har hållbar-
het överhuvudtaget något med besöksnäringen att göra?  
Få en snabb insikt i utmaningarna, möjligheterna och ett 
antal och inspirerande exempel från Svenska Möten.   

16:00 Service som det starkaste konkurrensmedlet
Talare: Johan Bjärkling, utvecklingskonsult på StigFram

Vad betyder service och servicekultur? Hur mycket påverkar 
service och kundbemötande bolagsvärde och lönsamhet? Din 
kommunikation, personliga inställning och din förmåga att han-
tera mötet professionellt är avgörande faktorer. Vi måste ta vara 
på möjligheterna och skapa en upplevelse utöver det vanliga.

17:00 Ljusdesign – Vägen till ökad försäljning genom  
 en förhöjd gästupplevelse

Talare: Jim Collin, Manager ÅF Lighting

Ljus har en närmast oöverträffad kraft att skapa, förhöja eller 
tvärtom helt förstöra upplevelsen av en plats. Följ med på en 
resa genom vackra miljöer som realiserats genom en god ljus-
planering och upptäck skillnaden mellan en gråmulen dag och en 
soldränkt strand.
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11.30 Öka din försäljning med musik!
Talare: Fredrik Setterberg, VD och delägare Soliflex Svenska AB

Hur kan man utnyttja musik till att öka sin försäljning och skapa 
rätt atmosfär? Lär dig vad som är rätt bakgrundsmusik och vad 
du skall tänka på för att få bra ljud på ditt hotell. 

12:30 From good to great!
Att skapa lönsamma koncept – ett samarbete mellan operatör och 
byrå.

Talare: Daniel Berg Stocks, VD Spik Studios 
Anders Nilsson, VD för fyra av ESS gruppens hotell.

Den monetära insatsen får inte bli en kostnad utan måste 
vara en investering. Hur gör man det och hur tjänar man 
pengar idag på hotell?

13:30 Förstärkta möten med ljud- och doftdesign!
Talare: Margareta Andersson Ljudarkitekt och  
Malin Isberg Konceptutvecklare, Lexter

När ljud och doft används på rätt sätt kan det kom-
municera, informera och överraska. Vi berättar om 
upplevelsemöten och om att använda ljud och doft som 

ett verktyg i mötet, inte bara genom att addera fler element, utan också med 
hjälp av exempelvis akustikbehandling och doftmaskering. 

14:30 TV-rättigheter – Vad får du egentligen visa och var? 
Talare: Anette Martinsson, Sales & Product Manager Film & 
TV-channels, Hoist Group

Vet du vilka lagar och regler som gäller för vidaresändning av 
TV-kanaler och annan media på ditt hotell? Anette Martinsson från 
Hoist Group reder ut begreppen kring vilka avtal du som ansvarig 
hotell- eller anläggningschef ska tänka på att teckna för att följa 
upphovsrättslagen.

15:30 Skuggans Lag – Ett föredrag om prostitution i  
 Sverige idag

Talare: Simon Häggström, kriminalinspektör specialiserad 
på prostitution och människohandel för sexuella ändamål vid 
polisens Nationella Operativa Avdelning samt författare till den 
uppmärksammade boken ”Skuggans Lag” som beskriver hans 
arbete. 

Allt fler hotell slår larm om att prostitution förekommer på deras anläggningar, 
oavsett om det är lyx- eller budgethotell. Hur kan hotellbranschen ta sitt ansvar 
och göra en förändring i denna viktiga fråga? Hör Simon berätta om proble-
matiken och läget i Sverige idag utifrån sin bok och hur man kan upptäcka och 
förebygga prostitution.

16:30 How can your fitness offering impact your Revpar? 
Talare: Thomas Werneman, VD för CL Fitness

Precor’s unique relationship with Trip Advisor has given us access 
to key data that has allowed us to identify some key areas that will 
have a direct impact on the hotel’s RevPar. (Revenue Per Available 
Room). We will tell how you can transitioning the fitness room from 

a cost centre to a profit centre. 
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10:00 Billigare och bättre med rätt ljus!
Talare: Jim Collin, Manager ÅF Lighting

Varför välja när ni kan få båda? I detta föreläsningspass får ni 
tips om hur ni kan spara pengar och energi samtidigt som er 
gästupplevelse förhöjs genom god belysningsplanering.  
Ekonomisk och teknisk information varvas med exempel från ett 
50-tal projekt genomförda de senaste tio åren.

11:00  Facebook – en kanal som skapar resultat!
Talare: Simon Beyer, Chief Strategy Officer, Ingager

Sociala medier är idag en viktig del i marknadsmixen, Facebook 
är det sociala nätverk där man idag når flest potentiella kunder, 
4,8 miljoner svenskar besöker varje dag Facebook. För att kunna 
avgöra huruvida Facebook kan vara en relevant kanal för att nå 

sina resultat behöver man vara medveten om hur Facebook förhåller sig till 
andra kanaler och vilka möjligheter det finns att effektivt nå ut till en relevant 
målgrupp. Detta kommer Simon gå igenom under 30 intensiva minuter.

12:00 Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet
Talare: Jonas Hamrin, CTO, Watt & Volt

Att ljudsätta det offentliga rummet är en komplicerad process.  
Vi ger under detta seminarium tips, tricks och exempel från  
verkligheten i allt från den lilla bistron till Mall of Scandinavia.

13:00  Vinnande Distributionsstrategier 
Talare: Annemarie Gubanski, Taktikon Consultancy & 
Anders Johansson, Hospitality Visions samt arrangörer 
av Hotel Market Seminars

Distributionsplattformen ändras ständigt. Nya kanaler 
tillkommer, reglerna ändras och kostnaderna är höga. 

Hur kan hotell och konferens välja rätt distributionsstrategi och hur kan en 
anläggning sänka distributionskostnaderna? Vad är de nya trenderna och vad 
kommer framtiden att bringa oss?

14:00 Think inside the box
Talare: Henrik Jakobsen, Director of Food & Beverage 
At Six och Niklas Haglund, Projektchef Urban Escape 
Stockholm

At Six, Hobo och Tak representerar ett av Stockholms mest 
aktuella och hetaste hotell, mötes och restaurangkoncept. 

Lyssna till hur ett mycket nära samarbete mellan fastighetsägare och operatör 
skapar en snackis. Få tips om upplevelser, ytoptimering, attraktivitet, design, 
investeringar, glädje och en massa annat från några av dem som varit med och 
skapat projektet.

15:00 Vad betyder en Svanenmärkning?
Talare: Susanne Hellman, miljöhandläggare och produktspecialist, 
Svanen

Lyssna till expertisen om hur kan man arbeta med att miljömärka 
hotell/restauranger/konferenser och betydelsen av att miljömärka 
sin verksamhet och få konkreta tips på vad man kan göra för att 
hjälpa ditt företag att få en bättre miljöstyrning.
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10:30 Fasta telefoner på hotellrummet, är appar och 
plattor framtiden?

Talare: Ulf Wilhelmsson, Utvecklingschef och teknikchef på 
Teleoffice

Vi berättar hur appar och plattor skapar mervärde för gästen före, 
under och efter vistelsen. Vi delar med oss av våra erfarenheter, 
bland annat från vårt projekt med The Winery Hotell.

11:30  Talent Management på nya villkor!
Talare: Linda Wiltbourn VD (t hö) och Lotta Hörnfeldt 
Talent Managementkonsult på Urvalet med gäster i en 
paneldebatt

När världen förändras måste gamla arbetssätt 
ifrågasättas och förnyas”. Idag krävs ett betydligt mer 

strategiskt synsätt på medarbetare och kompetensförsörjning för att öka sitt 
attraktionsvärde som arbetsgivare. Vi bör ställa oss frågan vilken kapacitet, 
kompetens och kultur vi behöver för att nå våra mål för lönsamhet och tillväxt. 
Detta diskuterar vi med en väl sammansatt panel bestående av representanter 
ifrån branschen. 

12:30 Värdeskapande teknikinvesteringar
Talare: Kai Chiang, Senior Consultant and Service  
Manager, Choice

Anläggningar bör teknikinvestera på ett sätt som skapar värde för 
drift och gäst. Men hur ser investeringstrenden ut idag och hur 
väljer man tekniklösningar som skapar lönsamhet? Hur får man ut 
det mesta utav teknikinvesteringen och hur ser framtiden ut?

13:30 Konst lika viktigt som en bra säng och god mat!
Talare: Mårten Castenfors, Chef Liljevalchs Konsthall och  
Stockholm konst

Utan konst blir livet trist och gästerna sviker. 30 minuter om hur 
samtida konst kan fungera som en signalgivare för en byggnad 
och plats. Hur konst kan förstärka ett varumärke och varför 
konst är en absolut nödvändighet i all form av förändringspro-
cess.

14:30 Marknaden i siffror
Talare: Johan Johander, Partner and Head of Research,  
Benchmarking Alliance

Lyssna till diskussion om marknadens delsegment, både produkt-
mässigt och geografiskt, hur de utvecklas, vilka faktorer som driver 
marknaden i termer av utbud, efterfrågan och prisnivåer.
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