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Stora hotellbranschevent samarrangeras i januari 2017!  
 
Nordens årliga evenemang med fokus på hotellets intäkter, Hotel Market Seminars, som har 
arrangerats sedan 2014 i Stockholm flyttar till Stockholm Waterfront Congress Center för att 
vara på samma plats som den nya mötesplatsen för hotell och konferensanläggningar 
LOUNGE Event som har premiär 11-12 januari 2017. Hotel Market Seminars kommer att 
hållas onsdag den 11 januari 2017 med temat ”med högre digitalt IQ ökar RevPAR”. 
Deltagarna kommer att kunna ta del av båda eventen under en och samma dag. 
 
På Hotel Market Seminars 2016 träffades 270 personer verksamma inom marknadsföring, 
försäljning och revenue management för att lyssna på intressanta talare, utbyta erfarenheter 
med kollegor i branschen samt titta på nya lösningar från branschens leverantörer. LOUNGE 
Event kommer att presentera all typ av inredning, utrustning och tjänster för hotell och 
konferensanläggningar där beslutsfattare från anläggningarna ska kunna träffa ett brett 
spektrum av leverantörer. Förutom utställningen erbjuder LOUNGE Event även ett öppet 
program med korta seminarier i aktuella ämnen.  
 

- Vi ser att dessa två mötesplatser kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och genom 
detta samarbete kommer deltagarna på Hotel Market Seminars att kunna ta del av 
information om andra områden och träffa viktiga leverantörer under samma dag. Det 
vet vi att de kommer att uppskatta, säger Annemarie Gubanski på Taktikon AB som är 
en av arrangörerna. 
 

I samarbetet ingår bland annat att deltagarna ska kunna ta del av båda eventens seminarier och 
utställningar och att mingel och många andra aktiviteter är gemensamma.  
 

- Då LOUNGE Event vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer så ser vi detta samarbete 
som strategiskt för båda arrangörerna och vi ger besökarna och deltagarna möjlighet att 
utnyttja sin tid på ett effektivt sätt. För utställare och sponsorer på LOUNGE Event och 
Hotel Market Seminars innebär det att man kommer att kunna få ännu fler intressanta 
kontakter, säger Bosse Magnusson på BraMässor som arrangerar LOUNGE Event.  

 
LOUNGE Event och Hotel Market Seminars kommer att återkomma årligen.  
 
För mer information kontakta Bo Magnusson, BraMässor, på telefon 0703-323390 eller epost 
bo.magnusson@bramassor.se eller Annemarie Gubanski, Taktikon, på 0739-044222 eller epost 
annemarie.gubanski@taktikon.com 
 

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