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Varbergs Kurort först ut till Ametisten
Anmälan till Årets Ametist 2013 har öppnat. Först ut att anmäla sig till Informus utmärkelse till
bästa hemsida var Varbergs Kurort. Fram till sista november kan Sveriges mötesanläggningar
registrera sig för att bli bedömda av årets jury.
Elva minuter efter det att anmälan öppnade klockan 12 igår, anmäldes Varbergs Kurort till Årets
Ametist. Innan anmälningstiden går ut den 30 november kommer de att få sällskap av många fler som
vill vara med och kämpa om titeln som mötesbranschens bästa hemsida.
Ett 30-tal bedömningspunkter ligger till grund för juryns utvärdering av webbsajterna. De flesta
kriterierna har funnits med sedan tidigare, men några nya punkter tillkom när Informus nyligen
samlade sin femmannajury till en överläggning inför årets bedömning.
En nyhet är att årets jury i högre grad ska titta på hur sajterna lyckas skapa en interaktion med
besökaren.
- Webben handlar inte längre om att bara passivt sprida information om sin verksamhet, säger juryns
ordförande Daniel Erkstam. För att lyckas nå fram måste man skapa en dialog med sina besökare och
detta är något vi kommer att ta större hänsyn till i årets bedömning.
En detalj som tillkommit på listan är också om sajten har en bildbank. Allt fler mötesbokare vill skapa
en presentation eller inbjudan till sina mötesdeltagare och då är tillgången till högupplösta bilder
viktigt.
Som vanligt består juryn av både gamla och nya medlemmar och är sammansatt för att representera
mötesbokare, hotellbranschen samt reklam och webb. Årets jury består av:
•
•
•
•
•

Daniel Erkstam (ordförande), webb- och sociala medierspecialist från webbyrån Salgado
Anne Wikholm, ansvarig för grupp & event på affärsresebyrån Scanworld
Chris Jolly, lärare inom branschutbildningar på Travel Education Centre
Mia Ulin, kommunikationsstrateg på Apostel
Carin Skoglund Uggelberg, möteskonsult på Pathfinder

Årets Ametist instiftades av Informus 2006 och delas årligen ut till den bästa hemsidan bland Sveriges
hotell och konferensanläggningar.
Tidigare vinnare av Årets Ametist är Smögens Havsbad år 2007, Tammsvik Herrgård i Bro år 2008,
1909 Sigtuna Stads Hotell år 2009, Steningevik i Märsta år 2010, Gothia Towers i Göteborg år 2011
samt Ulfsunda Slott i Bromma tidigare i år.

För mer information, besök 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.

