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Årets Ametist öppnar
Nu har anmälningen till Årets Ametist 2014 öppnat. Utmärkelsen är instiftad av Informus och
delas under Mötesindustriveckan i januari ut till den bästa hemsidan bland Sveriges
mötesanläggningar.
Anmälan är öppen från 1 oktober till 30 november. Parallellt med det vanliga förfarandet, där alla hotell
och konferensanläggningar kan anmäla sin egen sida, sker det en omröstning bland Sveriges bokare
för att nominera ytterligare fem webbsajter. Liksom förra året kommer även eleverna på Travel
Education Centre att nominera sin fem favoriter till utmärkelsen.
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:
•
•
•
•
•

Carin Skoglund Uggelberg (ordförande), möteskonsult på Pathfinder
Chris Jolly, lärare inom branschutbildningar på Travel Education Centre
Anne Carlstedt, projektledare på Barncancerfonden
Karoline Goldberg, Yajamila Communications
Emelie Gard, projektledare på Eskilstuna Convention Bureau

Årets Ametist instiftades av Informus 2006 och delas årligen ut till den bästa hemsidan bland Sveriges
hotell och konferensanläggningar. Bedömningen sker enligt ett protokoll med ett 30-tal kriterier. Allt
från innehåll, användarvänlighet och design till aktualitet och tillgänglighet undersöks och betygsätts.
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,
Ulfsunda Slott i Bromma år 2012 och Djurönäst konferens & hotell utanför Stockholm 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.

