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Årets Ametist till Tammsvik
Den bästa hemsidan bland Sveriges alla hotell och
konferensanläggningar har Tammsvik Konferens &
Herrgård. Utmärkelsen fick de i Informus tävling
”Årets Ametist”. Priset delades ut i samband med
Travel-mässan av juryns ordförande Pia Grahn
Brikell, vd för Sveriges Reklamförbund.

Mikael Bengtson, Informus och Tanja Jezewski, Tammsvik

- Vi har instiftat priset för att inspirera användandet av webben för bokning av möten och
konferenser, säger Mikael Bengtson på Informus. Årets vinnare Tammsvik har till fullo
utnyttjat nätets möjligheter att kommunicera med sina kunder.
Juryn har granskat ett stort antal hemsidor i sökandet efter den allra bästa. Deras val föll på
Tammsvik med motiveringen:
”Ibland finns allt på plats: En informativ, smakfull och lättnavigerad hemsida som också
innehåller all den information man behöver för en framgångsrik konferens. Att hemsidan
dessutom bjuder på det där lilla extra, som t ex en annorlunda blogg, gör inte saken sämre. Av
en enig och imponerad jury utsedd till vinnare av Årets Ametist 2008!”
Tävlingen avgjordes för andra året i rad och har väckt stort intresse bland Sveriges hotell och
konferensanläggningar.
- Det är precis detta vi vill åstadkomma med vårt pris, avslutar Mikael. Allt fler inser nu
vilken potential webben har för att nå ut till kunderna.
Årets jury bestod av:
• Pia Grahn Brikell, vd Sveriges Reklamförbund
• Ulrika Sundqvist, Stockholmsmässan
• Sofia Löfberg, Ledarna
• Clemens Wantschura, SHR
• Hans Bylund, BerntzonBylund
Även bokarna har röstat fram sin favorit bland de nominerade. Det priset
gick i år till SelmaSpa+ som fick 22% av alla röster.
För mer information se tävlingens hemsida, www.aretsametist.se.
Vill du veta mer kontaktar du Mikael Bengtson på telefon
018-34 62 00 eller via e-post mikael@informus.se.
Detta pressmeddelande finns även på:
www.informus.se/about/pressrelease.asp
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