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Kvalitet och flexibilitet
ända in i gästernas 
möten

Sheraton Stockholm är ett välkänt hotell och konferens- 
center beläget i centrala Stockholm. Det har 465 
gästrum och ligger på promenadavstånd från kungliga 
slottet, affärskvarter och shoppingstråk. Sheraton har 
ett brett spektrum av gäster – affärsresenärer, semester- 
firare samt konferens- och eventdeltagare. Därför har 
man också ett digert serviceutbud för att passa olika 
behov.

– Vi vill alltid erbjuda högsta möjliga service och flexi-
bilitet, både för avkoppling och affärer. Ställer vi i ord-
ning ett konferensrum finns en Konftel-enhet tillgänglig  
plus att vi också erbjuder gästerna att låna en Konftel 
55Wx om man exempelvis vill använda den i sitt rum, 
säger Kristofer Bremström, Food & Beverage Manager.

Bra ljud när gästerna håller distans-
möten är en viktig del i Sheraton 
Stockholms serviceutbud. Det bidrar 
dessutom till att ytterligare stärka 
hotellets redan starka miljöprofil. “Att kunna erbjuda gästerna en 

lättanvänd och flexibel kon ferens-
telefon som Konftel 55Wx är en viktig 
detalj i Sheratons breda serviceutbud.”

Kristofer Bremström,  
Sheraton Stockholm Hotel

Möjlighet till distansmöten är något som passar väl in i 
Sheratons miljöprofil. Hotellet är Svanen-certifierat!

– Vi arbetar aktivt med vårt miljöengagemang och 
har fått den internationella miljöutmärkelsen ’Den gröna 
nyckeln’. Hela hotellet har miljögranskats och klarar  
Svanens hårda krav. Vi är mycket stolta över certifie-
ringen och vårt bidrag till en bättre miljö och framtid.

BRANSCH:  
HOTELL OCH KONFERENS
FALLSTUDIE
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MÖTEN, FESTER OCH EVENT
Sheraton Hotel Stockholm skräddarsyr kundernas 
evenemang efter behov och önskemål. Här har hållits 
mängder av både stora och små möten och evenemang 
med gäster från hela världen. 

Alla mötes- och eventlokaler är samlade på en och 
samma våning, Mezzanine-våningen. Där finns också 
den senaste tekniken för moderna möten. I lobbyn finns 
tillgång till en dator med bland annat utskriftsmöjlighet 
och Skype, vår så kallade theLink@Sheraton Meeting 
Kiosk.

STORT ELLER LITET MED RÄTT TEKNIK
– Alla våra 15 konferensrum är väldigt flexibla och de 
passar såväl styrelse-möten och representation som 
till mässor och banketter. Merparten av konferensrum-
men har naturligt dagsljus och fantastisk utsikt över 
Stads-huset och Riddarfjärden. 

Det är många saker som ska klaffa vid ett lyckat eve-
nemang. Därför har vi våra experter på plats; våra Star-
meeting Concierger. De håller i alla trådar och ser till att 
allting flyter så som överenskommet med kunden. Att vi 
anpassar lokalen med rätt teknisk utrustning och högsta 
kvalitet för varje tillfälle är förstås en självklarhet, säger 
Kristofer Bremström.

LÄTTANVÄND MED HÖGKLASSIGT LJUD
Konftel 55Wx är en lättanvänd, smidig och bärbar  
konferensenhet anpassad för både webbmöten och 

– Hög kvalitet och lyhördhet för våra gästers önskemål är väg- 
ledande för vår verksamhet. Att kunna erbjuda gästerna en lätt-an-
vänd och flexibel konferensenhet som Konftel 55Wx är en viktig 
detalj i Sheratons breda serviceutbud, säger Kristofer Bremström, 
Food & Beverage Manager på Sheraton Stockholm Hotel.

vanliga telefonmöten. Den har kristallklart ljud tack  
vare den patenterade ljudtekniken OmniSound®.

Eftersom Konftel 55Wx är enkel att använda och 
snabbt kan anslutas till dator, mobiltelefon/surfplatta 
och bordstelefon så passar modellen också utmärkt 
för tillfälliga användare på hotell eller konferensan-
lägg-ningar. Den har också inspelningsfunktion för 
exempelvis intervjuer eller diktamen. 

Utrustning:
• Konftel 55Wx

Viktigt för Sheraton Stockholm
• Erbjuda god service och flexibilitet för gästerna
• Enkelt handhavande
• Högklassig ljudkvalitet
• Många anslutningsmöjligheter beroende på gästernas utrustning

Om Sheraton Stockholm Hotel
Sheraton Stockholm är ett förstklassigt hotell beläget mitt i Stock-
holm. Hotellet har 465 gästrum och en komfort utöver det vanliga. 
Läget är centralt med Stockholms affärskvarter, shoppingstråk och 
det kungliga slottet inom gångavstånd. Hela hotellet är miljöcertifierat 
och Svanen-märkt. Gästrummen är bland de största i staden och har 
Sheraton Sweet Sleeper™-sängar för en god natts sömn. Sheraton 
Stockholm har ett brett serviceutbud för alla gäster. När det gäller 
möten, fester och event erbjuder hotellet en av Stockholms mest 
flexibla mötes- och konferensvåningar. 
Mer information: www.sheratonstockholm.se
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Konftel är ett ledande företag och starkt varumärke inom telefonmöteslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, 
oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att telefonmöten är ett effektivt sätt att spara tid, pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö. Hög ljudkvalitet är avgörande för produktiva 
möten och därför är vår patenterade ljudteknik, OmniSound®, inbyggd i alla Konftels telefoner. Våra produkter säljs globalt under varumärket Konftel, via vårt huvudkontor i Umeå. 
Läs mer om företaget och produkterna på www.konftel.com

RELATERADE PRODUKTER

Konftel Ego
Personliga distansmöten. Varsomhelst.

Konftel 300Mx
Mobilt för stora möten.


