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Är din hemsida en vinnare?

Anmälningarna till 2011 års upplaga av Årets Ametist – Informus pris till Bästa hemsida i
mötesbranschen – är i full gång. Juryn har haft möte och fastställt vilka kriterier som gäller för
årets bedömning. Nytt är att man på www.aretsametist.se nu kan testa och se hur sin hemsida
står sig i konkurrensen.

Att bedöma olika hemsidor som kämpar om titeln Årets Ametist 2011 kräver sin man – och kvinna.
Detta års jury består av namnkunniga personer som suttit med tidigare eller har erfarenhet från annat
juryarbete:
Birgitta Bernström, Fortbildning (ordförande)
Andreas Myrin-Wallenberg, Eurovator
Maria Ahlqvist, easyFairs KONFEX
Claes Jonsson, Ledarskap för mötesindustrin
Ninni Dickson, Restauratören

På det senaste jurymötet beslutades om vilka kriterier som gäller för årets bedömning. Hela 28
punkter under ledorden säljande, informativ, användarvänlig och aktuell kommer att poängsättas.

Hela listan med punkter finns på www.aretsametist.se tillsammans med en helt ny funktion som gör att
de som vill anmäla sin sida själva kan göra en bedömning av hur väl deras sida uppfyller kraven.
Svaret kommer direkt i form av en rekommendation – anmäl sidan eller gå tillbaka till ritbordet!

Årets Ametist är instiftat av Informus och fram till den 31 oktober är anmälan öppen för alla
mötesanläggningar som vill få sin sida bedömd och få chans att ta hem den 30 kg tunga
ametistgrottan som är första pris.

En ny grotta delas ut varje år och de tidigare priserna pryder receptionsdisken på Smögens Havsbad,
Tammsvik, 1909 Sigtuna Stads Hotell och sedan i våras även Steningevik.

Juryns uppgift är att i första skedet gå igenom alla anmälda hemsidor och välja ut tio finalister. Dessa
presenteras den 22 november på Informus Sälj- och Marknadsdag. Därefter sker en utförlig
bedömning av finalisternas hemsidor inför prisutdelningen på Konfex-mässan i Stockholm 19 januari.

Mer information om utmärkelsen finns på www.aretsametist.se.
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