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Slog rekord på Spotify

Ingen låt har någonsin spelats så många

gånger under en dag i Sv erige.
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Folkets Hus prisas
  Publicerad 21 februari 2013 kl 14.59

Umeå Folkets Hus har tilldelats pris som bästa

dagkonferensanläggning i SSQ Award 2012 och planerar en

utbyggnad.

Det är sjunde året som man tar hem just det priset vilket innebär

att Umeå Folkets Hus är den anläggning som vunnit priset allra flest

gånger. Utmärkelsen delades ut av Bengt Klaesson under en

prisceremoni vid Möten & Events på Kistamässan i Stockholm den

20 februari 2013.

SSQ Award, Scandinavian Service and Quality Award, är ett

program för kvalitetsutveckling inom hotell- och konferensnäringen.

För att utse en vinnare har de utvärderat närmare 2 000 faktorer

hos de sammanlagt 14 deltagande företagen.

- Det känns otroligt bra, en bekräftelse på att allt vårt hårda arbete

med service, kvalité och miljö uppmärksammas genom nöjda

kunder. Att sedan konkurrensen ökat de senaste åren allteftersom

fler städer upptäckt hur viktig en väl fungerande

kongressanläggning är för besöksnäringen i en stad gör det hela

ännu bättre, säger Håkan Bäckström, vd för Umeå Folkets Hus.

Umeå Folkets Hus kommer att byggas ut under 2013 för att öka

kapaciteten för både konferens och kultur. Projektet innebär att

Umeå Folkets Hus blir den största kongressanläggningen norr om

Stockholm med en kapacitet på cirka 1 150 personer.
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