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Fem kvar till Årets Ametist
När juryn har slutfört sin första granskning av de 20 sajter som är med i uttagningen till Årets
Ametist 2013, återstår fem hemsidor som gått vidare till final. Dessa är Djurönäset, Fagerudd,
Görvälns Slott, Rönneberga och Sandhamn Seglarhotell. Tre av dessa kommer den 20 februari,
på branschfesten i Bryggarsalen i Stockholm, att belönas med ametister i olika storlekar.
Det var juryns ordförande, Daniel Erkstam, som på Informus Sälj- och Marknadsdag den 28 januari
kungjorde listan med de fem finalisterna. Bedömningen av de deltagande webbsajterna har skett
enligt en mall med ett 30-tal kriterier inom områdena säljande, informativ, användarvänlig och aktuell.
- Årets deltagare har hållit en hög kvalitet och bedömningen har skiftat lite inom juryn, berättar Daniel
Erkstam. De fem finalisterna är som vanligt utvalda genom en sammanvägning av varje jurymedlems
enskilda bedömningar.
Juryn fortsätter nu sin granskning av de fem återstående sajterna för att utse första-, andra- och
tredjepristagare. En stor ametistgrotta på 20 kg kommer att pryda receptionen på den mötesanläggning som står som slutlig segrare.
Priserna delas ut på den branschfest som Informus tillsammans med Travel Education Centre bjuder
in till den 20 februari i samband med mässan Möten & Events i Kista.
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 år 2012.

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.

