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Vår Gård först med anmälan till Ametisten
Anmälan till Årets Ametist 2015 har öppnat och först ut att anmäla sig till Informus utmärkelse
till bästa hemsida var Vår Gård i Saltsjöbaden. Fram till sista november kan Sveriges
mötesanläggningar registrera sig för att bli bedömda av juryn som utser Årets Ametist.
Några som hängde på låset när anmälan öppnade kl 12 igår var Vår Gård Saltsjöbaden. Deras vd
Katarina Romell säger så här om Årets Ametist:
- Vi har precis släppt en ny hemsida som vi själva tycker mycket om men via Ametisten får vi också
veta vad andra tycker. Ett bra sätt att få feedback, så vi hela tiden kan utvecklas.
Innan anmälningstiden går ut den 30 november kommer de att få sällskap av många fler som vill göra
anspråk på titeln som mötesbranschens bästa hemsida.
Ett protokoll med 21 bedömningspunkter ligger till grund för juryns utvärdering av webbsajterna.
Utöver det sker en subjektiv bedömning utifrån jurymedlemmarnas personliga erfarenheter och behov.
Som vanligt består juryn av representanter för mötesbokare, mötesbranschen samt reklam och webb.
Årets jury består av:
•
•
•
•

Emelie Gard, projektledare på Eskilstuna Convention Bureau
Anne Carlstedt, projektledare möten
Lise Backby Moberg, konsult i upplevelseindustrin, LISES AB
Håkan Sjöström, vd, Pelicula Annonsbyrå AB

Årets Ametist instiftades av Informus 2006 och delas årligen ut till den bästa hemsidan bland Sveriges
hotell och konferensanläggningar.
Tidigare vinnare av Årets Ametist från 2007 och framåt är Smögens Havsbad, Tammsvik, 1909
Sigtuna Stads Hotell, Steningevik, Gothia Towers, Ulfsunda Slott, Djurönäset och Skogshem & Wijk.

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.

