Linn C Edvardsson (Marketing Manager), Marit Bjørnland (Hotelldirektör), Cathrine Laursen (Sales & Event Manager), Petra
Kristinegård (Sales Manager Norge)

2020-08-26 18:48 CEST

Fyra starka kvinnor ansluter och ska ta
TanumStrand till nya höjder
Det råder ingen brist på nysatsningar, mod, inspiration och arbetslust på
TanumStrand. Nyligen anslöt fyra kvinnor - en Svensk och tre Norska - som
alla är fast övertygade om att ta hotellanläggningen till helt nya höjder!
Vi är alla relativt nya på TanumStrand. Jag tillträdde som Hotelldirektör i
januari och sedan dess har jag arbetat aktivt och fokuserat med att stärka upp
teamet. Nya krafter i kombination med den gedigna erfarenheten från de som
varit i teamet länge är en oslagbar kombination.
- Säger Marit Bjørnland, Hotelldirektör på TanumStrand i Grebbestad.
Destinationen lägger högsommarveckorna bakom sig och kan summera
sommaren som riktigt lyckad – trots rådande omständigheter.
- Vi har haft en väldigt hög beläggning och har samtidigt varit noggranna
med att vår personal och alla våra gäster ska kunna känna sig trygga under
sin vistelse hos oss, säger Marit.
Teamet förstärks
Nyligen förstärktes teamet med en ny Marketing Manager för Sverige och
Norge - Linn C Edvardsson, och en Sales & Event Manager – Cathrine
Laursen som tidigare varit Eventchef på Sarpsborg 08 som spelar i den
Norska Elitserien i fotboll. Ytterligare en ny stjärna är Petra Kristinegård som
kommer att vara Sales Manager i Norge.
Nytt växer fram
- Vi är alla något så otroligt laddade och nu när vi har haft våra första
inledande workshops så kan man inte säga annat än att det kokar på
kontoret. Vi kompletterar varandra väldigt bra och gemensamt vad som fick

oss att släppa våra tidigare uppdrag för att samlas här är att vi alla kan se
TanumStrands helt otroliga potential att bli något som i dagsläget inte finns i
Bohuslän. - Berättar Linn C Edvardsson. - Vi kommer att satsa och våga testa
massa nytt och har gäst- och konceptupplevelser i största fokus. En sådan här
branschomställning som Corona-viruset presenterat är helt klart en möjlighet
som kommer gå till historien. Inte minst möjlighet till och medvetenhet kring
mer hållbart resande både inom business och leisure, utan också en
snabbspolning av digitaliseringen vilket i sin tur ger det mänskliga mötet en
helt ny tyngd, berättar Linn.
Cathrine Laursen berättar att man just nu också förbereder sig för hur den
norska gränsen öppnar.
- Vi kommer att ta emot norrmännen med öppna armar, vi vet att många av
dem längtar. Vi har även en hel del Svenska konferenser i höst/vinter och vi
ser att den "nya" sortens sätt att konfererera börjar ta form på riktigt. Vi är ett
kreativt gäng som hjälps åt med att skapa minnen för livet. Kräftkok på
bryggan, ostronprovning, RIBB-turer, livestreamade events – det finns
oändligt med möjligheter, säger Petra Kristinegård.
Ägare som satsar
Marit poängterar att de är oerhört tacksamma över att TanumStrand har
starka ägare, via hotellkedjan Norlandia, som vågar att satsa.
- Nu lägger vi i högsta växeln, och som gäst kommer du kunna boka in dig på
många oförglömliga upplevelser hos oss framöver – det lovar jag. Med vårt
starka team kommer TanumStrand lyftas till helt nya höjder. Känn dig
hjärtligt välkommen, hälsar Marit Bjørnland med personal.

TanumStrand är en av Bohusläns största hotell- och konferensanläggningar
med 160 rum, 99 stugor och egen gästhamn. Hotellet, som är öppet året runt,
ligger alldeles vid Skagerraks strandkant, och kan ta emot upp till 1000
gäster för övernattning, middag, möten och aktiviteter.
Konferens med plats för alla - upp till 1000 personer! TanumStrand vid
Skagerraks strandkant, 2 km söder om Grebbestad.
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