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Clarion Hotel® matchar massiv expansion
med ny Head of Marketing &
Communication
Sofia Wulff tillträder den 1 juni positionen som Head of Marketing &
Communication för Clarion Hotel i Norden.
Hon blir därmed en nyckelspelare för att säkra och bygga brandet och
upplevelsen Clarion Hotel. Rekryteringen sker i en tid då hotellkedjan är
under stor förändring. Enbart 2019 investeras det flera miljarder i att utveckla
och expandera Clarion Hotel.

- Sofia har både en bred professionell bakgrund inom marketing och design, samt
kommersiell erfarenhet och kunskap inom produktutveckling och
hållbarhetsfrågor. Hon har en personlighet som fint passar in i en så kulturellt
stark verksamhet som den som Clarion Hotel och Nordic Choice Hotels har. Jag
gläder mig åt att få uppleva hennes arbete och engagemang gentemot våra hotell
och att få välkomna henne in i vår nordiska ledningsgrupp, säger Christen
Bagger, Senior Vice President Clarion Hotel.
Sofia kommer senast från egen firma inom marknad, branding och
affärsutveckling. Tidigare har hon varit marknadsdirektör för Comwell Hotels,
kommersiell chef på Metronome och PR & marknadschef för Garmin i
Danmark.
- Jag ser fram emot att komma tillbaka till hotellbranschen och vara med att
sätta min kreativa prägel när jag tillsammans med marknadsavdelningen ska
stärka kännedomen om Clarion ytterligare. Det är satt ambitiösa planer för
både expansion och utveckling och jag tror att vi kommer att överträffa dem,
säger Sofia Wulff, tillträdande Head of Marketing & Communication Clarion
Hotel.
Sofia är utbildad designer, bor i Köpenhamn med sin 15-åriga dotter och har
en förkärlek till vackra och charmiga veteranbilar. Något som också avspeglas
i hennes livsstil.
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Clarion Hotel är levande mötesplatser som drivs med visionen om att öka
livsvärdet för både gäster och medarbetare. Ett strategiskt arbete som resulterat i
att kedjan idag är mångfaldigt belönad - både för sin starka företagskultur, men
också för sin gästnöjdhet.

Med sina 27 nordiska hotell med en omsättning på över 4 miljarder NOK erbjuder
de en fullservice-upplevelse med lyxiga hotellrum, restauranger och barer
signerade stjärnkocken Marcus Samuelsson, konferens och spa runtom i Norden.
Som en del av Petter Stordalen-ägda koncernen Nordic Choice Hotels utmanar de
sina branschkollegor, bl.a. genom att som första hotellkedja internationellt ta bort
all användning av palmolja samt sätta rekord i användandet av mobila
hotellrumsnycklar.
Bland kedjans över 4’000 medarbetare finns en härlig mångfald - bland yrken och
kompetens, liksom bakgrund. Genom ett flertal ledarskapsprogram inom
koncernen ges medarbetarna möjlighet till vidareutveckling och det oerhört höga
antalet internrekryteringar talar sitt tydliga språk om den lojalitet medarbetarna
känner för varumärket. Liksom stark företagskultur fokuserar man tydligt också på
mångfald, för att kunna spegla de många olika typer av gäster som besöker
hotellen. Idag arbetar kollegor från över 120 nationaliteter och dessutom är man
återkommande stolt partner till Pride i de största nordiska städerna.
Läs mer om Clarion Hotel och deras passionerade arbete här.
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