PärJohansson tillsammans med Glada Hudik Teatern.
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Clarion Hotel Sign vill tillsammans med
Glada Hudik Teatern ge alla människor
rätten att skina
Som ett självklart led i att sätta allas lika värde på agendan och att utmana
normer i samhället inleder nu Clarion Hotel Sign ett samarbete med Glada
Hudik Teatern och är stolt partner i kampanjen “The right to shine”. Hotellet
vill ta en tydlig plats på marknaden genom att vara den arena där drömmar
förverkligas - oavsett vem man är.
Den 28 januari har filmen “Catwalk” premiär. Catwalk handlar om att gå mot

strömmen, bryta skeva ideal och att våga satsa på sina drömmar vilket
Clarion Sign valt att stötta helhjärtat. Under 2020 kommer spännande
aktiviteter, föreläsningar och en eller annan modeshow tillsammans med
hotellets vänner inta Stockholms största hotell.
– Lika tydligt som att Clarion Sign och hela Nordic Choice Hotels är stolt
partner till Pride-rörelsen och rätten att få älska den man vill, vill vi med
detta samarbete ta ställning för att allas drömmar ska kunna förverkligas hos
oss oavsett vem man är född till, säger Henrik Berghult, VD på Clarion Hotel
Sign. Att Pär Johansson och Glada Hudik Teatern väljer oss som
samarbetspartner under 2020 är vi otroligt stolta över, avslutar han.
Att Clarion Sign är ett levande hotell råder det inga tvivel om. Med 558
hotellrum, konferensrum, bankettsal, podcast-studio, spa, bar och restaurang
befinner sig gäster, personal och lokala fans innanför dess väggar under
dygnets alla timmar. Men det är inte hårdvaran och faciliteterna som sätter
hotellet på kartan, utan det är vad man fyller hotellet med som skapar
känslan och upplevelserna. Aktivitetsnivån är hög med allt från musikakter
till frukostseminarium om hållbarhet, allt med fokus på att öka livskvaliteten
för både hotellets gäster och medarbetare.
– Clarion ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och att under 2020 samarbeta
med Clarion Sign kändes som ett naturligt val. Att Clarion Sign även är öppna
med sitt hållbarhetsarbete och att våra värderingar passar som handen i
handsken känns såklart väldigt bra för både mig och Glada Hudik-gänget,
säger Pär Johansson, entreprenör och grundare till Glada Hudik Teatern.
Genom samarbetet kommer man under 2020 kunna inspireras av Pär
Johansson och Glada Hudik Teatern på Clarion Sign i form av olika typer av
aktiveringar.

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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