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Nordic Choice Hotels anseende stort när
svenskarna rankar företag
Kantar Sifo presenterar nu resultatet av sin årliga mätning av hur svenskarna
ser på landets mest välkända företag. Nordic Choice Hotels placerar sig i
toppskiktet och är det enda av de undersökta företagen inom resenäringen
med betyget ”högt anseende”.
För elfte året i rad har Kantar Sifo genomfört en undersökning bland
svenskarna för att ta reda på vilka av de mest välkända företagen med
verksamhet i Sverige som har högst anseende. De svarande har fått uttala sig
om 49 företag inom åtta olika branscher och resultaten redovisas i rapporten

”Anseendeindex Företag 2020”.
Nordic Choice Hotels placerar sig för andra året i rad i indexets toppskikt.
Hotellkoncernen är dessutom den enda av de undersökta aktörerna inom
resenäringen med betyget “högt anseende”. Värt att notera är att Kantar Sifos
undersökning i år genomförts parallellt med coronakrisen.
– Vi och vår bransch är beroende av att ha en bra relation till gästerna och
att deras förtroende för oss är stort. Detta är inte minst viktigt i den situation
vi är i denna vår med kraftigt minskat resande. Jag är därför oerhört glad och
stolt över att människor fortsätter ha en positiv bild av oss. Det finns en stor
anledning till det och det är vår fantastiska personal. Jag har nog aldrig varit
gladare för ett pris och tidpunkten är perfekt. Vår personal gör ett otroligt bra
arbete och den här våren har prövat dem mer än någonsin tidigare. Stort tack
säger vi och jag kan lova att den värme vi känner i hjärtat just nu på grund av
priset kommer att användas för att fortsätta skapa magiska gästupplevelser,
säger Katalin Paldeak Chief Operating Officer Nordic Choice Hotels.
Kantar Sifos Anseendeindex Företag 2020 finns att läsa här.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioderna 27 mars – 2
april samt mellan 17 och 21 april 2020. Bland svenskar i åldrarna 18-79 år
genomfördes totalt 4500 intervjuer och sammanlagt 21 652 utvärderingar av
49 företag inom följande branscher: bank & försäkring, detaljhandel, energi,
telekom, fordon, snabbmatsrestauranger, resenäringen och drivmedel samt
en grupp med övriga företag. Företagen är valda utifrån att de är välkända
samt marknadsledare eller uppstickare i sin bransch. De svarande har även
uppgett kännedomsnivå 3-5 (skala 1-5) för de utvärderade företagen.

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med över 200
hotell i Norden och Baltikum. Företaget marknadsför kedjorna Comfort Hotel,
Quality Hotel, Clarion Hotel och Clarion Collection samt 34 fristående hotell och
longstaybolaget Strawberry Living. Samtliga hotell är miljöcertifierade enligt ISO
14001.
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