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Sweden Hotels Hederspris 2009 gick till Trollhättan
På Sweden Hotels Gala fick Ulrika Emanuelsson, som driver Hotell Bele
Sweden Hotels på gågatan i Trollhättan, ta emot Sweden Hotels
Hederspris 2009. ”Det känns underbart att få både uppskattning och
erkännande för alla idéer, både stora och små”, säger en glad Ulrika
Emanuelsson. Förutom äran fick vinnaren motta ett vackert glashjärta,
specialdesignad i Sweden Hotels färger av Westholms Glasstudio i
Kalmar.
Söndag 30 augusti höll affärshotellkedjan Sweden Hotels sin årliga
Galakväll, denna gång på Marinmuseum i Karlskrona, och det var i
samband med detta som Ulrika Emanuelsson fick ta emot det
specialdesignade priset från Westholms Glasstudio.
Motiveringen lyder: ”Den här personen hittar inspiration på de mest
oväntade ställen, grubblar ett tag och kläcker sedan finurliga idéer på
löpande band. Aktiv och engagerad. Positiv trots alla deprimerande
skriverier om Trollhättan och Saab. Fortsätt så!”
”Det är tack vare mina fantastiska medarbetare och i mötet med våra
positiva och trevliga hotellgäster, som jag får inspiration att ständigt
utveckla både min egen verksamhet och även Sweden Hotels”, säger
Ulrika. Sweden Hotels och stamgästprogrammet Gästklubben VVV
består i dag av 35 hotell på 30 orter, och kedjan fortsätter att växa.
Ulrika blev medlem i hotellkedjan i april 2007, och det har hon inte ångrat.

För mer information, besök www.swedenhotels.se och kontakta:
• Ulrika Emanuelsson, VD Hotell Bele Sweden Hotels, ulrika@hotellbele.se, 0520-125 30
0706-085166
• styrelseledamot Dietmar Aiff, dietmar@hotelradmannen.se, 0708-55 44 17
• styrelseordförande Fredric Öhman, fredric.ohman@swedenhotels.se, 0733-10 77 82
• styrelseledamot Jeanette Nerman, nerman@continental-halmstad.se, 0708-28 91 24
• pressansvarig Eva Palmgren, eva.palmgren@swedenhotels.se, 070-680 4220

___________________________________________________________
Sweden Hotels är en hotellkedja i stark tillväxt med tre- och fyrstjärniga hotell spridda över hela landet,
samt ytterligare ett tiotal hotell som är medlemmar i stamgästprogrammet Gästklubben. Samtliga hotell
är privatägda, och upplevelsen på plats skall ge det där lilla extra som bara ett personligt, privatägt
hotell kan ge. Kedjans målsättning är att vara landets bästa och mest personliga hotellkedja. Sweden
Hotels tillhandahåller förutom stamgästprogrammet Gästklubben bland annat inköpsavtal, ett välkänt
varumärke, gemensam marknadsföring och flera bokningskanaler för en internationell närvaro.
Hotellkedjan samarbetar med Akzent Hotels, med ett hundratal privatägda hotell i Tyskland, Schweiz
och Österrike. Fenix Hospitality Sweden AB äger och förvaltar varumärkena Sweden Hotels och
Gästklubben.
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