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Ulfsunda Slott tog hem Ametisten
Idag tillkännagav Informus jury att Årets Ametist 2012 har tilldelats Ulfsunda Slott i Bromma.
Ordföranden Ninni Dickson lämnade över priset med motiveringen ”Lyxigt och spännande
helhetsintryck med snygga bilder”. Andra pris gick till Almåsa Konferens och tredje pris till
Djurönäset konferenshotell.
Priset är en 30 kg tung grotta av ädelstenen ametist som bildats i underjorden. Även andra- och
tredjepris är vackra ametister, men i något mindre format.
Lars Tisell från Ulfsunda Slott var på plats på mässan Möten & Events i Kista och mottog
ametistgrottan som nu kommer att pryda sin plats på anläggningen.
- På Ulfsunda Slott är varje detalj unik och utvald. Rummen har sin egen filosofi. Det moderna möter
tradition som inte minst möter konst, berättar Lars Tisell. Hemsidans mål är att fånga den känslan och
att skapa nyfikenhet.
Juryns fullständiga motivering lyder:
”Lyxigt och spännande helhetsintryck med snygga
bilder. Man får snabbt en bra koll på vad anläggningen
erbjuder. Här presenteras såväl slottets konst som
prisbelönta mat. Aktuellt kalendarium. Extra plus för att
det går att boka online. Här vill vi lägga vår konferens.”
Almåsa Konferens i Västerhaninge belönades med en
andraplats för sin ”enkla, snygga och lättnavigerade
webbplats”.
Tredje pris fick Djurönäset konferenshotell på Värmdö
för en ”lättöverskådlig och informativ webbplats som
arbetar mycket med bilder”.
Bakom Årets Ametist står webbtjänsten Informus som
instiftade priset 2006 för att inspirera och lyfta fram bra
hemsidor bland Sveriges konferensanläggningar.
Mer information om utmärkelsen finns på
www.aretsametist.se.
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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.

