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www.loungeexpo.se

Välkommen till Housekeeping Forum på LOUNGE Expo 2020!
I samband med årets hotellmässa bjuder arrangören BraMässor in alla Sveriges och Nordens husfruar 
och housekeeping chefer till ett seminarium med nätverksträffar bara för er! Självklart får även era 
chefer och kollegor komma. Housekeepng kan vara ett ensamt jobb med många beslut och ett stort 
arbetsledaransvar. Här kan du träffa dina kolleger från andra hotell och kedjor.

Program
KL. 12.15 – 12.30 
Alla samlas till ett mingel med lättare lunch och kaffe.  

INLEDNING  
Maria Ek, Visita – Vad händer i branschen som berör 
Husfruar? 
Vi får en uppdatering av Maria om Visita och lyfter viktiga frågor 
som underlättar och/eller påverkar våra husfruar.

4 EXPERTER DELAR MED SIG AV SINA TANKAR
Ulf Johansson från PMI Hotellinteriör  
Om Housekeeping är nöjd med hotellrummets design 
och funktioner kommer hotellet att tjäna mer pengar!
Design och praktik i samverkan ger långlivade inredningar, glad 
personal och lönsamt hotell. Ulf kommer med tips.

Jyrki Sahamie från N-Clean  
Hur leder man housekeeping på ett hållbart sätt? 

Katarina Gälldin från Taktik Sweden AB 
Hur lyckas du hålla kvalité på städning och samtidigt 
vara effektiv samt vara hållbar med din personal? 
Katarina berätta vilka de tre nyckelområdena är!

Kjell Nyzelius från Hoist Group 
Hur ser framtiden ut för Housekeeping i de 
uppkopplade systemen? Kjell berättar vilka trender de 
ser på marknaden.

KL. 13.35 – 14.05 
Hur blir rollen för Housekeeping i framtiden?
En paneldebatt med många publikfrågor där vi belyser alla 
aspekter av yrket och dess möjligheter och problem.

Moderator 

Deltagare 

Martin Theorin

Sara Dahlberg, Nordic Choice 
Jyrki Sahamie, N-Clean 
Lillemor Bengtsson, Gothia Towers 
Towe Malmborg, Västerviks 
Stadshotell 

KL. 14.10 – 14.30 AVSLUTNING 
Vi avslutar med en spännande nätverksaktivitet där alla 
deltagare delas upp efter de intresse-svar man ger i anmälan 
till seminariet. Deltagarna kommer själva dokumentera sina 
konklusioner så vi kan dela dem med alla som var på plats. 

Tid och plats: 
Tisdagen den 31 mars kl. 12.15 – 14.30 
Plats: Stockholmsmässan, Hall C. 
Inne på Lounge Expo i lokal Gastro Summit.

Anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt. 
Vid avbokning senare än 24 timmar innan Forumet 
börjar, kommer du att debiteras en No Show avgift om 
500:- exklusive moms. 
Du anmäler dig på vår hemsida 
www.loungexpo.se. Klicka på Housekeeping Forum. 
Observera att du även måste göra en 
besökarregistrering till Lounge Expo för att komma in i 
mässhallen. Det gör du via knappen Besöksregistrering 
på hemsidan. 

OBS! Använd kod loungeexpo1 så utgår ingen 
biljettkostnad.

Maximalt antal deltagande housekeepers är 100 st så 
håll dig framme och boka in dig på en gång. 

Har du frågor så hör av dig till sarah.heine@bramassor.se

Vi ses den 31 mars. Välkomna!




