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Hotel Diplomat prisat igen
Ons 22 Feb, 2012 - 10:47 HOTELL, NYHETER

Foto: Hotel Diplomat

Hotel Diplomat Stockholm utsågs för tredje året i rad till bästa affärshotell vid

det prestigefyllda SSQ Awards – Scandinavian Service and Quality Award. Hotel

Diplomat Stockholm mottog för andra året i rad ”Den Stora Utmärkelsen”, då

hotellet fick högsta sammantagna poäng oavsett kategori.

”– Vi är naturligtvis fantastiskt stolta över att för tredje året i rad ta emot

utmärkelsen som bästa affärshotell. Det är ett tydligt kvitto på att vi har uppfattat

vad dagens affärsresenärer efterfrågar och även levererar det på bästa möjliga

sätt. Att vi även är mottagare av Den Stora Utmärkelsen för andra året i följd är extra

roligt”, säger Lina Gabrielson, Hotelldirektör för Diplomat Hotel Stockholm.

SSQ Awards, eller Scandinavian Service and Quality Awards, är inte bara ett pris,

utan även Sveriges största kvalitetsutvecklingsprogram inom hotell- och

konferensnäringen.

Poängsättningen bakom priset bygger på såväl gäst- som medarbetarenkäter,

anonyma gästbesök och miljö- och säkerhetskartläggningar under året.

Sammanlagt vägs närmare 2 000 parametrar in i bedömningen.

Priset delades ut i två kategorier: Affärshotell och konferensanläggning. Utöver

kategorierna delas även Den Stora Utmärkelsen ut till det företag som fått det

absolut bästa resultatet oavsett tävlingskategori, och i år igen tillföll alltså även den

utmärkelsen Hotel Diplomat Stockholm.

”– Hemligheten bakom priserna tror jag är att vi uppfattat de behov som ett

modernt sätt att resa och bedriva affärer föder. Vårt team tar hand om kunderna på

bästa sätt”, säger Anna Cappelen, VD Hotel Diplomat Stockholm Åre.
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