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"Lycklig lottad till att fria" tog hem 100
000 kronorsvinst
Ikväll hålls vinnarfesten till Comfort Hotel Stockholms tävling "Vinn ditt livs
fest". Vinnaren blev bidraget "Lycklig lottad till att fria" vars bärande festidé
som bar dem enda fram var en vigsel och bröllopsfest byggd på slumpen.
Under april månad har Comfort Hotel Stockholm genomfört en tävling där
människor med hjälp av den coolaste, mest kreativa festidén kunnat tävla om
att få genomföra sitt livs drömfest. I potten låg 100 000 kronor att ordna
festen för. Kreativiteten har varit stor och efter juryns genomgång vann

bidraget "Lycklig lottad till att fria".
Bakom det vinnande bidraget finns en grupp skidentusiaster som genom åren
mötts i Åres skidbackar och som trots att de är utspridda över norden
regelbundet träffas. Comfort Hotel Stockholms tävling gav dem en möjlighet
att samla hela gänget, närmare 100 personer, till en rejäl fest och dessutom
förverkliga en idé om att genomföra ett fejkbröllop som bygger på slumpen.

- Det känns grymt bra att få träffa alla polare och samtidigt få vara med att
arrangera en galen fest. Vi tycker det är otrolig coolt av Comfort Hotel
Stockholm att göra något så otraditionellt. Jag är säker på att vi kommer att
få en sjukt kul kväll och att vår fest sätter standarden för stämningen på
hotellet i framtiden, säger vinnaren Stellan Nilsson.

Festens gäster kommer ikväll komma till det nyrenoverade Comfort Hotel
Stockholm för att fira ett bröllop vars huvudpersoner, brudparet, dras ur en
tombola. Samtliga gäster kommer att lägga en lapp med sitt namn på i en
tombola när de kommer och sedan dras vinnarna under kvällen. Förutom
vigselakt blir det också under kvällen musik, dans, dryck, mat och en och
annan överraskning för gästerna.
- Det här är ett underbart bevis på att allting kan hända på Comfort Hotel
Stockholm. Ikväll kommer vi att utnyttja våra lokaler till max och visa för
gästerna att allting är möjligt hos oss. Jag är så otroligt glad också att kunna
medverka till att det här sköna gänget får träffas och förverkliga sin drömfest,
säger Jessica Carlde som är hotelldirektör för Comfort Hotel Stockholm.
Kvällens fest sker i samband med att hotellet fyller 25 år. Istället för en
traditionell fest ordnad av hotellet för hotellet valde Comfort Hotel
Stockholm att visa att hotellet är till för sina gäster och därmed låta dem
inviga det helt nyrenoverade hotellet med en rejäl fest.
Under kvällen kommer nyfikna kunna följa festen på
https://www.facebook.com/ComfortStockholm
För mer information:
Jessica Carlde, hotelldirektör Comfort Hotel Stockholm, 076-822 60 60

Simen Vinge, marknadsdirektör Comfort Hotel, +4741504235

Comfort Hotels är urbana och effektiva hotell för resande, som önskar att bo
centralt i moderna och spännande miljöer till ett förnuftigt pris. Comfort Hotels
är en del av Nordic Choice Hotels, en av Nordens ledande hotellkoncerner med
171 hotell på mer än 100 destinationer i Skandinavien och Baltikum.
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