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SSQ får europeisk
kvalitetsstämpel
Hotrecs kvalitetssytem EHQ har certifierat SSQ Award, som är ett

program för kvalitetsutveckling av företag inom hotell-, konferens-

och restaurangbranschen.

– Det här är ett erkännande från branschen att man

inser värdet av  SSQ Award, säger Veronika Boxberg

Karlsson, SSQ Awards grundare.

Sedan tidigare har Hotrec certifierat tre andra

kvalitetsprogram: ett ty skt, ett schweiziskt och ett

ungerskt. Hotrecs ordförande Kent Ny ström säger att

det är en legitimering av  ett nationellt kvalitetsprogram och innebär att

Hotrec kvalitetscertifierar SSQ Award.

– Märkningen v isar att SSQ Award är ett sy stem som fungerar. Det är

v iktigt att få en certifiering av  en oberoende organisation. Det finns väldigt

många hemsnickrade sy stem, säger Kent Ny ström.

Enligt honom går Hotrec igenom alla sy stem väldigt noga innan de kan

certifieras. När SSQ Award ansökte om att bli certifierade beskrev  Veronika

Boxberg Karlsson hela sy stemet, hur det fungerar och v ilka kriterier man

har.

– Hotrecs kvalitetssty relse gick igenom hela vårt sy stem och röstade för

att v i skulle få den här kvalitetsstämpeln, säger Veronika Boxberg

Karlsson.

Hotrecs kvalitetssy tem EHQ har tre nivåer, som märks ut med ett, två eller

tre Q. SSQ Award nådde nivå två, efter att ha utökat sitt sy stem något.

– Vi har inför nästa år lagt till ett större fokus på hur man hanterar

kundsy npunkter och kundklagomål. Nu får v i nivå två från och med 2011

och siktar på att nå nivå tre från 2012.

SSQ Award mäter 2 000 olika punkter och deltagarna får tillgång till

rapporterna online vartefter de blir klara. Sista ansökningsdatum för SSQ

Award 2011  är den 31  mars. Att vara med i programmet kostar mellan

25 000 och 43 000 kronor per år beroende på ty p av  verksamhet för

standardprogrammet. Det avancerade programmet kostar mellan 39 000

och 68 000 kronor.
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