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Sigtunahotell på hugget
I våras tog Sigtuna Stads Hotell hem Årets Ametist, Informus utmärkelse för branschens bästa
hemsida. När anmälan till 2010 års pris nyligen öppnade var ett annat Sigtunahotell först ut –
Stora Brännbo. Hotellen där är tydligen på hugget för i listan över anmälda finns också
Steningevik från samma kommun. Övriga delar av landet representeras av bland annat Bjertorp
Slott, Stiftsgården Vårdnäs och Ystads Saltsjöbad. Anmälan är öppen fram till sista oktober
och sen vidtar juryns arbete med att utse vinnarna som presenteras i januari.
När anmälningarna till Årets Ametist 2010 öppnade den 7 september hängde Stora Brännbo i Sigtuna
på låset, eller snarare på tangentbordet. En minut över midnatt kom deras anmälan in. Först åtta
timmar senare kom Nova Park i Knivsta tätt följd av systeranläggningen Steningevik i Märsta.
Årets Ametist instiftades 2006 av Informus och delas ut till den hemsida för möten som bäst
kombinerar egenskaperna säljande, informativt, användarvänligt och aktuellt.
– Syftet med priset är att inspirera och premiera webben som kanal för bokning av konferenser och
möten, säger Mikael Bengtson på Informus. Det här är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram alla bra sajter.
Priset har skapat ett växande intresse i branschen för att göra bra hemsidor. Numera är webbyråerna
förberedda på den ökade efterfrågan på uppdateringar och ändringar som följer i utmärkelsens spår
varje höst. Annat var det första året när många blev tagna på sängen av det nyvaknade intresset.
– Byråerna hörde av sig till oss och undrade vad som var på gång. Plötsligt skulle många hotell ha en
ny hemsida över en natt, berättar Mikael. Det var precis det vi ville åstadkomma, att sätta fokus på
webbens betydelse och röra om i grytan.
På www.aretsametist.se går det att följa anmälningarna som just nu omfattar:
• Stora Brännbo Konferens och Hotell
• Nova Park Conference
• Steningevik
• Vår Gård Saltsjöbaden
• Högbo Brukshotell
• Såstaholm Hotell & Konferens
• Ystad Saltsjöbad
• Stiftsgården Vårdnäs
• Bjertorp Slott
• Runö
Tidigare års vinnare av Årets Ametist är Smögens Havsbad år 2007, Tammsvik Konferens och
Herrgård i Bro år 2008 samt 1909 Sigtuna Stads Hotell år 2009.

För mer information se www.aretsametist.se eller kontakta:
Mikael Bengtson
vd Informus
070-590 59 99
018-34 62 00
mikael@informus.se
www.informus.se

Informus är sedan 1996 en söktjänst för alla som bokar konferens, möten, logi, fest, event och aktiviteter.
Med fakta om över 3800 ställen är Informus Sveriges största Internettjänst i sitt slag.
Bokningen sker alltid direkt med anläggningen – inga mellanhänder, inga dolda avgifter.

