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"Turistchefen Sylvia Nylin ska hjälpa
mindre hotell att bli perfekta värdar"
"Turistchefen Sylvia Nylin ska hjälpa mindre hotell att bli perfekta värdar"
Sylvia Nylin har precis valts in som styrelsemedlem i startupen Roombler.
Nylin är sedan januari 2016 vd för Svenska Möten och kommer innan dess
från rollen som vice generalsekreterare på Svenska Turistföreningen (STF).
Hon har även arbetat med affärsutveckling, marknad och kommunikation
bland annat inom Telia och Skandia. Under de senaste fyra åren har Nylin
också varit styrelseordförande för Countryside Hotels samt engagerad i flera
branschorganisationer, däribland Ekoturistföreningen.
“Det ska bli otroligt spännande att gå in i en startup och jag hoppas kunna
bidra med mina erfarenheter från besöksnäringen. Från mina år på STF tar jag
med mig många lärdomar om hur tufft det är att driva en liten
boendeanläggning om man inte har rätt verktyg anpassade för det lilla
företaget. Den kunskapen samt att jag sedan mitten av 1990-talet jobbat med
digital utveckling tror jag är en bra kombination för uppdraget.”
Roombler, grundat i Visby av Twinglyskaparen Björn Milton, hjälper
Airbnbvärdar, mindre hotell och uthyrare av olika typer av semesterboenden
att utvecklas i sitt värdskap och bli “perfect hosts”. Med Roombler har
användaren alltid tillgång till sitt bokningssystem, på datorn eller i sin
iPhone eller iPad. Roombler tar hand om kanalhanteringen och ser till att alla
bokningar automatiskt hamnar i kalendern, oavsett om de kommer från
Booking.com, Expedia eller den egna hemsidan.
“Roombler är ett jättespännande företag som hittat en nisch och en produkt
som behövs. Jag tror verkligen på idén. Jag har stött på massor med
microförtagare som behöver bra och enkla system för att hantera sina

bokningar. De system som redan finns på marknaden är anpassade till stora
professionella hotell och inte för egenföretagare som behöver moderna
mobila lösningar.”
Björn Milton:
"Sylvia tillför perspektiv och insikter från branschen som är ovärderliga för
oss. Genom att förstå de utmaningar som finns så kan vi bygga en tjänst som
verkligen tillför värde. Sylvia. med sin erfarenhet och sitt kunnande, är en
viktig pusselbit för oss."
Styrelsens sammansättning är Sylvia Nylin, Niclas Heurlin (ordf), Björn Milton
och Per Nilsson.
______________________________________________________________________
Roombler - Be a perfect host
iOS (iPhone, iPad) app, webb.
Senaste versionen lanserad September 2016
www.roombler.com

Roombler App helps you manage bookings, check-ins, payments, check-outs
and confirmation emails. All with live statistics. And all in an app for your
iPad, iPhone and computer.
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