BRANCHE:
HOTEL OG KONFERENCE
CASE-STUDY

Kvalitet og fleksibilitet
helt ind i gæsternes
møder
God lyd, når gæsterne holder
konferencemøder er en vigtig del af
Sheraton Stockholms serviceudbud.
Det bidrager desuden til at styrke
hotellets stærke miljøprofil yderligere.

Sheraton Stockholm er et velkendt hotel og konferencecenter beliggende i det centrale Stockholm. Det har
465 gæsteværelser og ligger i gåafstand fra det kongelige slot, forretningskvarteret og shoppingstrøget.
Sheraton har et bredt spektrum af gæster – forretningsrejsende, ferierende og konference- og eventdeltagere. Derfor har man også et omfattende serviceudbud for at opfylde forskellige behov.
– Vi vil altid tilbyde den højst mulige service og
fleksibilitet, både til afslapning og forretninger. Når vi
forbereder et konferencerum er der en Konftel-enhed
tilgængelig, og derudover tilbyder vi også gæsterne at
låne en Konftel 55Wx, hvis man f.eks. vil benytte den på
sit værelse, siger Kristofer Bremström, Food & Beverage
Manager.

"At kunne tilbyde gæsterne
en let anvendelig og fleksibel
konferencetelefon som Konftel 55Wx
er en vigtig detalje i Sheratons brede
serviceudbud."
Kristofer Bremström,
Sheraton Stockholm Hotel

Muligheden for konferencemøder er noget, der passer
godt ind i Sheratons miljøprofil. Hotellet er Svanecertificeret!
– Vi arbejder aktivt med vores miljøengagement
og har fået den internationale miljøudmærkelse "Den
grønne nøgle". Hele hotellet er har gennemgået en
miljøgranskning og opfylder Svanens strenge krav. Vi er
meget stolte over certificeringen, og vores bidrag til et
bedre miljø og fremtid.
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MØDER, FESTER OG EVENTS

Sheraton Hotel Stockholm skræddersyr kundernes
arrangementer efter behov og ønsker. På bagrund af
dette har man afholdt talrige både store og små møder
og arrangementer med gæster fra hele verden.
Alle møde- og eventlokaler er samlet på en og
samme etage, Mezzanine-etagen. Her findes også den
sidste nye teknik for moderne møder. I lobbyen er der
adgang til en computer med blandt andet udskrivningsmulighed og Skype, vores såkaldte theLink@Sheraton
Meeting Kiosk.
STORT ELLER LILLE MED DEN RETTE TEKNIK

– Alle vores 15 konferencelokaler er yderst fleksible
og de passer til såvel bestyrelsesmøder og repræsentation som til messer og banketter. Størstedelen af
konferencelokalerne har naturligt dagslys og en fantastisk udsigt over Stadshuset og Riddarfjärden.
Der er mange ting, der skal klappe ved et vellykket
arrangement. Derfor har vi vores eksperter på plads –
vores Starmeeting Concierger. De har fat i alle tråde og
sørger for, at alt forløber efter aftalen med kunden.
At vi tilpasser lokalet med det rette tekniske udstyr og
den højeste kvalitet hver gang er naturligvis en selvfølge, siger Kristofer Bremström.
LET ANVENDELIG MED LYD I HØJESTE KLASSE

– Vi ønsker at tilbyde en høj kvalitet og er lydhør for gæsternes ønsker.
At kunne tilbyde gæsterne en let anvendelig og fleksibel konferenceenhed som Konftel 55Wx er en vigtig detalje i Sheratons brede
serviceudbud, siger Kristofer Bremström, Food & Beverage Manager
på Sheraton Stockholm Hotel.

almindelige telefonmøder. Den har krystalklar lyd takket
være den patenterede lydteknik OmniSound®.
Eftersom Konftel 55Wx et let at benytte og hurtigt
kan tilsluttes computer, mobiltelefon/tablet og bordtelefon, er modellen også fremragende til midlertidige
brugere på hoteller eller konferenceanlæg. Den har
også optage-funktion til for eksempel interviews eller
diktater.

Konftel 55Wx er en let anvendelig, praktisk og bærbar
konferenceenhed, der er tilpasset både netmøder og
Om Sheraton Stockholm Hotel

Udstyr:

Konftel 55Wx

Vigtigt for Sheraton Stockholm
•
•
•
•

At tilbyde god service og fleksibilitet for gæsterne
Enkel håndtering
Høj lydkvalitet
Mange tilslutningsmuligheder afhængigt af gæsternes udstyr

Sheraton Stockholm er et førsteklasses hotel beliggende midt i
Stockholm. Hotellet har 465 gæsteværelser og en komfort ud over
det sædvanlige. Beliggenheden er central med Stockholms forretningskvarter, shoppingstrøg og det kongelige slot inden for gåafstand.
Hele hotellet er miljøcertificeret og Svanemærket. Gæsteværelserne
er blandt de største i byen og har Sheraton Sweet Sleeper™-senge for
en god nattesøvn. Sheraton Stockholm har et bredt serviceudbud til
alle gæster. Hvad angår møder, fester og events tilbyder hotellet en af
Stockholms mest fleksible møde- og konferenceetager.
Yderligere information: www.sheratonstockholm.se

ALTERNATIVE PRODUKTER

Konftel Ego

Personlige konferencemøder. Hvor som helst.

Konftel 300Mx

Mobilt til store møder.

Hovedkontor Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå • Tlf. +46 90-70 64 89 Fax +46 90-13 14 35 • E-mail info@konftel.com Internet www.konftel.com

Konftel er en førende virksomhed og et stærkt varemærke inden for telefonmødeløsninger. Helt fra 1988 har vores mission været at hjælpe mennesker rundt omkring i verden med at
gennemføre møder, uanset afstanden. Af erfaring ved vi, at telefonmøder er en effektiv måde at spare tid og penge på og samtidig bidrage til et bedre miljø. Høj lydkvalitet er afgørende
for produktive møder, og derfor er vores patenterede lydteknologi, OmniSound ®, indbygget i alle Konftels telefoner. Vores produkter sælges globalt med varemærket Konftel, via vores
svenske hovedkontor. Læs mere om virksomheden og produkterne på www.konftel.com
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