Mattias Büman ny Sales Manager Meeting & Events på At Six, med en del av eventytan som bakgrund.
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At Six förstärker sin position ytterligare
inom möten och events
At Six rekryterar Mattias Büman för att fortsätta driva framgångsrika event,
middagar och möten mitt i centrala Stockholm. Hotellet vid Brunkebergstorg
med sina flexibla 2000 kvadratmeter event- och mötesyta har på kort tid
etablerat sig som en framträdande arena för såväl lokala som internationella
stora och små arrangemang.
Mattias Bümans roll på At Six blir Sales Manager Meeting & Events och
kommer säkerställa att hotellets flexibla eventytor fortsätter att utvecklas. På
At Six hittas en rad mötesstudios av varierande storlek, en podcaststudio och

två flexibla eventytor samt en caféyta som fungerar som ett nav, här
anordnas bland annat mingel och på dagtid kan ytan fungera som arbetsplats
för frilansare. De stora ytorna på At Six tar upp till 800 personer men
eftersom alla väggar är mobila kan de anpassas efter specifika behov. Något
av det mest unika med eventytorna på At Six är den tolv meter långa och tre
meter höga LED-skärmen, ett format som kan användas på olika sätt och
tillåter en hög kreativitet.
“Jag ser fram emot att verkligen utveckla och jobba med den här unika
produkten, de stora anpassningsbara ytorna, skärmen som är kanske helt
ensam i sitt slag, podcaststudion och allt däremellan. Jag älskar att skapa
kreativa och innovativa möten och events som ger deltagarna en
sammanhängande helhetskänsla och det kan vi göra här på At Six, både för
svenska och internationella gäster.” Säger en glad Mattias Büman.
Mattias Büman kommer senast från Quality Hotel Globe där han har arbetat
med stora möten och events på upp till 1000 deltagare. Han har även tidigare
stor erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen med projektledning och
drift av middagar, galor, produktlanseringar och musikarrangemang.
Florence Cardell, Commercial Director på At Six avslutar med “Under de åtta
månader At Six har haft öppet har vi skapat en stark position för möten och
events, att förstärka teamet med Mattias erfarenhet och personlighet kommer
vara en inspirationskälla för oss internt, men framförallt kommer han att ge
något ytterligare till våra kunder och gäster. Han har en stor passion för att
skapa det där extra som tar ett vanligt arrangemang till en helt ny nivå.”

FAKTA OM AT SIX
At Six är ett samtida lyxhotell designat av Universal Design Studio med konst
utvald av Sune Nordgren. At Six har 343 rum och sviter inklusive en
presidentsvit med namnet Masterpiece Suite. I huset hittas även tre barer vinbaren Blanche & Hierta, slow-listening baren Hosoi och At Six Cocktailbar
- samt den stora internationell restaurangen Dining Room. Det finns även
gym, wellness och 2000m2 flexibel event- och mötesyta. At Six drivs av
Petter Stordalens hotellgrupp Nordic Hotels & Resorts, tillsammans med bl.a.
grannhotellet Hobo, The Thief, Copperhill, Yasuragi och Skt Petri. At Six är
medlem i Preferred Hotels & Resorts’ LVX Collection. ‘
FAKTA OM MÖTEN & EVENTS PÅ AT SIX

Den 2000m2 flexibla mötes- och eventytan på At Six har huserat en rad
framstående event på den korta tiden den har varit öppen. Bland annat har
EAT Foundations galamiddag och Årets VD 2017 tagit plats i lokalerna.
Utöver de stora ytorna och cafét finns det sju mötesstudios av varierande
kapacitet i olika sittningar samt en podcaststudio.
FAKTA OM URBAN ESCAPE STOCKHOLM
At Six är en del av Urban Escape Stockholm som växer fram i kvarteret
mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. Fem fastigheter,
fyra gator och två torg med kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser
och servicetjänster, i regi av AMF Fastigheter.
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