Konferensrum på Nobis där man tagit hänsyn till Neurodesign.
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Effektivare möten när Nobis Hotel satsar
på Neurodesign
Neurodesign tar hänsyn till den fysiska miljön vi befinner oss i och hur den p
åverkar hälsa, prestation och välmående. Växter, takhöjd och form är några
av faktorerna som bidrar till hur vi formar tankar och hur effektivt vi arbetar.
Tillsammans med neurodesignern Isabelle Sjövall blir Nobis Hotel första
hotellet i Sverige som helhjärtat tar hänsyn till Neurodesign. Målet blir att
erbjuda en plats för effektiva möten och konferenser.
Isabelle Sjövall är neurodesigner och expert på design som är baserad på

hjärnforskning. Tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic har hon gett
ut en bok på temat.
-På Nobis Hotel är vi medvetna om hur vackra miljöer påverkar människor och
har därför valt att satsa på våra mötesrum. För att kunna luta oss tillbaka på
vetenskapen anlitade vi Isabelle Sjövall som är expert på området, säger Morsi
Khaled VD på Nobis Hotel Stockholm
Tillsammans med Nobis Hotel har Isabelle utvärderat hotellets mötesrum.
Med smarta och genomtänkta medel har mötesrummen genomgått en
förvandling med Neurodesign i fokus.
Isabelle Sjövalls bästa tips och råd för en lyckad arbetsmiljö
1. Form
Hjärnan uppfattar runda former som mindre hotfulla än skarpa, vassa former.
Runda bord uppmuntrar därför till socialt interagerande människor emellan
och skapar därför bättre förutsättningar för samarbete. Samtliga mötesbord
på Nobis Hotel är runda med undantag för Styrelserummet.

2. Akustik
Ljud påverkar oss mer än vi tror så att välja en konferens- och arbetsmiljö
med goda akustiska egenskaper kan göra stor skillnad för produktiviteten. På
Nobis Hotel har vi valt att arbeta mycket med textilier, till exempel stora
mattor som generellt skapar en bättre och mer harmonisk akustikmiljö.

3. Biofili - Ett med naturen
Forskning visar att växter ökar kreativiteten och främjar rekreation. Dessutom
bidrar växter till ett bra inomhusklimat, ökar den generella trivseln och
människors välmående. På Nobis Hotel lägger vi därför stor vikt vid vilka
växter och blommor som placeras i mötesrummen.

4. Färger
Studier visar att hjärnan reagerar på färgsättning och olika nyanser och
färgval påverkar sinnesstämningen. På Nobis Hotel ligger fokus på att
uppmuntra till förtroliga samtal, forskning visar då att dova nyanser är att
föredra. Grönt sänker kroppens nivå av stresshormonet kortisol som gör oss
lugnare och mer avspända. Blåa nyanser förbättrar vår koncentration, studier
visar att lagom doser blått in inredningen hjälper oss att koncentrera.
5. Ät tillsammans
Underskatta inte en gemensam lunch eller fika med kollegorna. Forskning
visar att vi samarbetar bättre med personer vi äter tillsammans med eftersom
vår hjärna uppfattar dessa som en del av flocken. På Nobis Hotel satsar vi
därför extra mycket på vår mötesmeny.
För mer information, vänligen kontakta:
Klara Lund, Nobis Hospitality Group Tel: 070-688 25 65, e-post:
klara@nobis.se

Om Nobis Hotel
Nobis Hotel är ett samtida lyxhotell i Stockholm som drivs av Nobis
Hospitality Group. Den familjedrivna koncernen är en av Skandinaviens
ledande inom hotell-, mötes- och restaurangnäringen med andra kända
varumärken såsom Operakällaren, Nobis Hotel, Hotel J, Hotel Skeppsholmen
och Stallmästaregården.
Om Isabelle Sjövall
Isabelle Sjövall är neurodesigner och expert på design som är baserad på
hjärnforskning. Tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic har hon gett
ut boken Neurodesign - Inredning för hälsa, prestation och välmående. För
mer info besök: www.stargo.se

Nobis Hospitality Group är en av Nordens ledande koncerner inom
hospitalitynäringen och innefattar kända varumärken som Operakällaren och
Café Opera samt designhotellen Nobis Hotel Stockholm, Nobis Hotel
Copenhagen, Hotel Skeppsholmen, Miss Clara, Hotel J, Stallmästaregården
och Blique by Nobis. I juni 2021 expanderade koncernen utanför Norden
genom öppningen av Concepció by Nobis i Palma, Spanien.

