Andra upplagan av LOUNGE Event med seminarier om aktuella ämnen i
branschen arrangeras 10 - 11 januari 2018.
Lyssna till när några av branschens mest intressanta namn siar om hotell och konferensbranschens
framtid på Stockholm Waterfront Congress Center. Vilka säkerhetsutmaningar står besöksnäringen
inför, varför hotell Tylösand har lyckats så bra, om det finns lönsamma investeringar i hotell och
mycket mer.
Återigen kommer det att finnas två scener med intressant program och talare som bla Martin Creydt,
Senior Vice President på Pandox; Lena Bjurner, Senior Vice President Human Resources and
Sustainable Business, Scandic Hotels och Björn Arnek, Avdelningschef för Branschekonomi på Visita.
- Vi är väldigt nöjda. Vi har arbetat för att få med det som är viktigast att tala om i branschen idag,
och nu när programmet är spikat är vi övertygade om att det här kommer att bli lyckat, säger Bosse
Magnusson på Bra Mässor som är arrangören av Lounge Event.

Nytt för i år – temaseminarium om Lönsamma investeringar i hotell
I detta seminarium diskuteras 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? Deltar gör Johan Sköld, Head of Growth på Chalmers
Ventures, som är moderator; Stefan Tjäder, Arkitekt på Krook & Tjäder; Mikael Liljefors, VD på
Millimeter Arkitekter; Martin Creydt, Senior Vice President på Pandox, Catarina Molén-Runnäs, CEO
Nordic Property Management på Nordic Choice Hotels mfl.
Lounge Event är ett arrangemang som riktar sig tillbeslutsfattare inom hotell- och
konferensbranschen. Utställarna som ställer ut på mässan visar allt som behövs för hotell- och
konferensbranschen förutom mat och dryck. Totalt 13 heta och aktuella seminarier erbjuds
besökarna under de två dagarna.

Mer information om utställningen och seminarierna på www.lounge-event.se
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