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Sveriges tio bästa konferenssidor

Juryn för Årets Ametist 2011 meddelade idag v ilka tio konferensanläggningar som gått till final
i utmärkelsen ”Bästa hemsida i mötesbranschen”. Finalisterna hittar man från Gothia Towers
och Bjertorp Slott i sydväst, via sex anläggningar i Stockholmsregionen, upp till Högbo
Brukshotell och Sälens Högfjällshotell i norr. De tre v innarna presenteras den 19 januari på
Konfex i Kista.

70 personer från hotell- och mötesbranschen var samlade i Stockholm när juryns ordförande, Birgitta
Bernström, tillsammans med Mikael Bengtson från Informus presenterade finalisterna på Nalen i
samband med Informus årliga sälj- och marknadsdag.

De tio finalisterna är:

Bjertorp Slott

Gothia Towers

Högbo Brukshotell

IVAs Konferenscenter

Kristina Konferens & Hotell

Rånäs Slott

Sigtunahöjden Hotell & Konferens

Stora Brännbo Konferens och Hotell

Sälens Högfjällshotell

Södertuna Slott

Utmärkelsen är instiftad av Informus och delas i januari ut för femte gången.

– Intresset är som vanligt stort, berättar Mikael Bengtson på Informus. Juryn har gått igenom och
bedömt alla deltagare utifrån kriterier som säljande, informativt, användarvänligt och aktuellt.

Förutom diplom fick finalisterna ta emot en liten ametiststen. En försmak av den 30 kg tunga
ametistgrotta som vinnaren kommer att få den 19 januari då det är stor prisutdelning i samband med
Konfex-mässan i Kista.

– Nu kommer Birgitta och hennes kollegor i juryn att göra en ny bedömning för att utse de tre bästa
sidorna. Eftersom bra webbsidor är i ständig förändring gäller det också för juryn att fånga upp vad
som sker på finalisternas sidor. Vem som har den bästa hemsidan kan komma att avgöras på
målsnöret, avslutar Mikael Bengtson.

För mer information, kontakta:

Mikael Bengtson
vd Informus

070-590 59 99
018-34 62 00
mikael@informus.se
www.informus.se

Anders Nylander på IVAs Konferenscenter

f år diplom av Mikael Bengtson på Inf ormus


