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Ave Svarts blir ny ledamot i Tallink Hotels
ledning, Marko Männimets tillträder
positionen som Sales & Development
Director
Tallink Grupp meddelade idag att Ave Svarts kommer att ingå i koncernens
dotterbolag Tallink Hotels ledning fr o m februari 2020 tillsammans med den
nya medlemmen Eva-Hanschmidt-Kalmus. Marko Männimets kommer att
tillträda positionen som Sales & Development Director Tallink Hotels fr o m
20 januari.
Ave Svarts, med 20 års erfarenhet inom hospitality, catering och

underhållning, kommer till Tallink Hotels från teatern Vanemuine i Tartu, där
hon de senaste 12 åren har ansvarat för Sales & Marketing. Innan hon kom
till Vanemuine-teatern 2008, lanserade och ansvarade hon för det populära
Café Pierre 2006-2008. 2002-2004 lanserade och drev Svarts Hotel London i
Tartu. Där ansvarade hon för planeringen och lanseringen av hotellet, den
dagliga driften och hanteringen inklusive kundrelationer samt ingående av
avtal, säljarbete, organisation och övervakning av hotellets affärsverksamhet,
anställning och utbildning av personal, genomförande av evenemang och
mycket mer. 1998-2002 hade Ave Svarts olika positioner på nattklubben
Atlantis i Tartu, de två senare åren var hon verksam som chef för nattklubben.
Ave Svarts har tagit examen från University of Tartu, har en kandidatexamen i
filologi, med examen i estnisk och finsk-ugrisk lingvistik samt en
magisterexamen i företagsekonomi.
Marko Männimets kommer till Tallink Hotels från företaget Endover Real
Estate där han har haft positionen som Sales Director fr o m maj 2017 fram
till nu. Männimets har också jobbat inom hospitality-området och hade olika
positioner inom Reval Hotel Group 2002-2010, de senare åren som Sales
Director för gruppen. 2010 grundade han företaget eDream Management och
drev det fram t o m 2016. EDreams Management erbjuder webbaserade
bokningssystem och e-handelslösningar till företag inom hospitality. 2016
grundade Männimets sitt egna företag MM Business Advisory, som erbjuder
konsult- och utbildningstjänster till företag. Förutom långvarig erfarenhet
inom områdena försäljning och marknadsföring samt utveckling, har Marko
Männimets examen från Tallinn University of Technology 2002 med en
magisterexamen i företagsekonomi.
”Jag är mycket glad över att vi kan stärka ledningen och styrelsen i Tallink
Hotels med två så erfarna och entreprenörsdrivna ledare. Ave Svarts kommer
med två decenniers erfarenhet från att framgångsrikt byggt upp och bedrivit
ledarskap i organisationer och företag inom underhållning, catering och
hospitality. Ave har alltid drivit sina verksamheter med passion och
engagemang. Ave en utmärkt ledare och när vi nu talar om hospitalitybusiness, så är vi övertygade om att de företag blir framgångsrika som sätter
människan i centrum i alla delar av verksamheten”, säger Paavo Nõgene, CEO
Tallink Grupp,när han kommenterar rekryteringen av den nya ledamoten i
Tallink Hotels Management Board.
”Marko kommer att tillföra en mängd nya erfarenheter till Tallink inom
områdena försäljning och hospitality. Under hans ledarskap kommer vi att
ytterligare starkt utveckla möjligheterna till försäljning inom Tallink Hotels.

Tallink Hotels försäljningspotential är avsevärt större än den vi uppnår för
närvarande. Därför är vårt mål att utnyttja den befintliga potentialen bättre
och erbjuda våra kunder den bästa tänkbara servicen”, säger Eva-Hanschmidt
Kalmus, även hon ny styrelseledamot i Tallink Hotels.

Tallink Silja AB är den ledande leverantören av passagerar- och
frakttransporter i Östersjöns norra del och ingår i Tallink Gruppkoncernen. Tallink Grupp äger 14 fartyg och är verksamt under varumärkena
Tallink och Silja Line på sju olika rutter och driver även fyra hotell - 3 i
Tallinn och 1 i Riga. Tallink Grupp sysselsätter över 7 400 personer i sex
länder. Under 2019 reste 9.8 miljoner passagerare med fartygen och rederiet
transporterade närmare 380 000 fraktenheter. AS Tallink Grupp är noterat på
Tallinnbörsen sedan 2005 och på Nasdaq Helsingfors sedan 2018.
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