Henrik Berghult intervjuar Per Holknekt i premiäravsnittet av "Life at Sign"
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Clarion Hotel Sign lanserar podcasten
’”Life at Sign”
Möt några av Sveriges mest frekventa hotellbesökare i podcasten ”Life at
Sign”, inspelad och producerad av Clarion Hotel Sign. I premiäravsnittet
möter Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel Sign, en av Sveriges största
entreprenörer; Per Holknekt.
I podcasten Life at Sign tas man med bakom kulisserna på Stockholms största
hotell och får höra intressanta och inspirerande människor som berättar om
sin relation till att bo på hotell och att resa. Berättelser om de där oväntade

mötena och ett eller annat hotell-hacks kommer delas med lyssnarna.
- Varje dag vistas några av Sveriges mest spännande människor i våra lokaler.
Entreprenörer och trendspanare varvas med konstnärer och musiker. I vår
alldeles egna podcast får du träffa dem och höra om hur de förändrar och
inspirerar vår värld, säger Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel Sign.
Life at Sign är Sveriges första hotell-podcast som produceras i egen regi och
idén startade när hotellet byggde sin alldeles egna podcast-studio. Studion
fylldes snabbt med etablerade podcasts som mer än gärna delade med sig av
sina kunskaper inom podcast-produktion vilket lett till att du nu kan lyssna
på Clarion Hotel Sign’s egna.
Lyssna på premiäravsnittet här: https://play.acast.com/s/lifeatsign

Clarion Hotel Sign är med sina 558 rum, Stockholms största hotell. Den
spektakulära byggnaden belägen mitt I Stockholm city är ritat av den svenske
arkitekten Gert Wingårdh. Hotellets utrymmen representeras genomgående
av möbelklassiker från Skandinaviens mest berömda formgivare, som Arne
Jacobsen, Bruno Mathsson och Alvar Aalto. På hotellets restaurang Kitchen &
Table Norrmalm by Marcus Samuelsson ska gästen mötas av en kulturell och
kulinarisk upplevelse där smakerna inspireras från det mångkulturella
Manhattan i kombination med influenser från Nordens traditionella
tillagningstekniker. Selma City Spa på hotellets åttonde våningsplan är ett
cityspa som erbjuder behandlingar, uppvärmd utomhuspool, relaxytor, bastu
och fräscha rätter.
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