Teamet som kommer att ta Clarion Hotel Sign till en ny nivå inom service performance är Nadia Fagerdin, Farhia Mohamed, Myy
Wooremaa och Philip Hallberg samt Daniel Burton (saknas på bild)

2020-02-21 08:00 CET

Clarion Hotel Sign vill ta gästupplevelsen
till en ny nivå och tillsätter ett unikt Guest
Experience Team
För att leva upp till morgondagens förväntningar av vad service i världsklass
är presenterar nu Clarion Hotel Sign sin nya satsning; Guest Experience Team.
Teamet är ihopsatt av väl valda profiler som med sin spetskompetens
kommer att ta hotellet till en ny position på marknaden vad gäller gästservice
och leda till en än mer passionerad hotellupplevelse.

– Jag får ofta frågan om vad skillnaden på service och service i världsklass är
och för mig är svaret ganska självklart; möte och serviceleverans måste alltid
kännas äkta och genuint, säger Joel Kral, Hotel Manager på Clarion Hotel
Sign. Jag är så taggad på att se vad Guest Experience Teamet kommer att
hitta på här framöver och jag ser fram emot att se positiva effekter av detta,
avslutar han.
Clarion Hotel Signs Guest Experience Team består av nyckelpersoner från
avdelningarna Guest Relations, Marketing & Communication och Welcome
Office. Teamet kommer tillsammans arbeta för att skapa den ultimata
serviceupplevelsen - både digitalt och fysisk - och säkerställa att hotellet
ligger i framkant vad gäller att vara den mest pulserande mötesplatsen i
Stockholm
– Denna satsning är unik i sitt slag då vi sätter samman en rad
spetskompetenser från olika avdelningar som tillsammans kommer att skapa
unika och skräddarsydda gästupplevelse - både innan under och efter sin
vistelse hos oss, säger Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel Sign.
Hotellets Guest Experience Team är redan på plats och är redo för galna och
annorlunda upptåg, allt med fokus på att öka livskvalité för både gäster och
medarbetare.

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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