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Sök anläggningar

 
Huvudregion 

 
Landskap/Område 

Fritext 
 

 
avancerad sök 

Alla...

Alla...

Branschnytt

 
2008-02-05 
Varannan 
miljökompenserar hos 
Fritidsresor

 
2008-02-05 
Comfort Design skall förse 
Skandinaviska hotell med 
dagliga konsumtionsvaror 
och interiör - allt ifrån 
tvålar till sängar 

 
2008-02-04 
Rekordmånga möten i 
januari – Svenska Möten 
inleder året med en 
rivstart

 
2008-01-31 
Nu öppnar Clarions nya 
spjutspetshotell

 
2008-01-31 
Flygbolag för nudister

 
2008-01-31 
KonferensVärlden 20-
årsjubilerar!

 
2008-01-31 
Hassela och Hallstaberg 
får en SM-vinnare i laget

 
2008-01-30 
Hällsnäs köper Råda 
Säteri & Gästgifveri AB

 
2008-01-30 
Året rivstartade för 
kongresstaden Göteborg

 
2008-01-30 
Vildmarkshotellet 
storsatsar för familjer och 
konferenser

fler nyheter

Scandic Norra Bantorget vann prestigefyllt kvalitetspris 
 
På Travel mässan i Älvsjö delades utmärkelsen SSQ Award 2007 ut; Sveriges största kvalitetsutmärkelse av 
företag inom hotell- och konferensnäringen. Scandic vann två utmärkelser: dels sin egen kategori "Bästa 
Affärshotell", dels "Den Stora Utmärkelsen". Det sistnämnda priset tilldelas det företag, oavsett kategori, 
som uppnått bäst resultat i samtliga genomförda undersökningar.  
 
SSQ Award är en kvalitetsutmärkelse för företag inom mötesindustrin. Tre kategorier tävlar: affärshotell, 
konferens med övernattning och dagkonferenser. Under ett år genomförs fem undersökningar bland de 
deltagande företagen: gäst- och medarbetarundersökningar, anonyma gästbesök och gästkontakter (per e-
post, telefon och webb) samt en miljökartläggning. Undersökningarna granskar företagens ledningsarbete, 
belyser medarbetarnas uppfattningar och arbetssätt samt tillvaratar gästernas betyg. Scandic Norra 
Bantorget fick bäst sammanställda undersökningsresultat och vann därmed priset "Den Stora 
Utmärkelsen". Dessutom vann hotellet (tidigare Wallin Hotel) för andra året i rad sin egen kategori "Bästa 
Affärshotell".  
 
- Jag är oerhört glad och stolt, detta bekräftar att både våra gäster och våra dedikerade medarbetare 
känner att vi arbetar på rätt sätt. Att vi blivit valda till Bästa Affärshotell två år i rad visar också att vi lever 
upp till vår strävan att alltid leverera omtanke, service och kvalitet till våra gäster, säger Key Dolk, 
hotellchef på Scandic Norra Bantorget.  
 
Juryns motivering till Den Stora Utmärkelsen löd:  
 
"Stora Utmärkelsen tillfaller den deltagare som har fått bäst resultat oavsett kategori och i år tilldelades 
den Scandic Norra Bantorget, som genomgående visat på ett stabilt och jämnt resultat i samtliga fem 
undersökningar som ingår i SSQ Award." 
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