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Ystad Saltsjöbad utsedd till Sveriges bästa mötesanläggning 

Ystad Saltsjöbad kan numera lägga Sveriges bästa mötesanläggning till listan över utmärkelser. Det är första året 
som priset delades ut av Business Travel Award – Customers Choice 2015, instiftat av SBTA och Regegeometri. 

Business Travel Awards – Customers Choice 2015 delas ut i 10 olika kategorier till de 
leverantörer som kundföretag och resenärer gett högst betyg i undersökningen
Business Brands 2015. 

Vare sig det gäller ett möte för 10 eller 300 personer sätter Ystad Saltsjöbad alltid 
konferensdeltagarna främst, vilket nu gett utdelning. Ystad Saltsjöbad har ett brett utbud av 
konferens- och möteserbjudande, håller en mycket hög kvalitet på både mat, möteslokaler nära 
havet och säsongsrelaterade kringaktiviteter.

– Eftersom kategorin Sveriges bästa mötesanläggningar är ny för i år är vi otroligt stolta över att
vara de första som får ta emot priset och på så sätt sätta ribban för framtida prisutdelningar. 
Priset är också ett kvitto på att våra tydliga satsningar på möten och konferens gett resultat och 
att våra gäster uppskattar det vi har att erbjuda säger Anders Nilsson, vd på Ystad Saltsjöbad.  

Ystad Saltsjöbad har anor från slutet av 1800-talet som en magnetisk 
mötesplats i Sverige. Sedan 2007 har nya ägare utvecklat hotellet till 
en av Sveriges populäraste, allt i New England-stil.

De största konferensköparna valde ut åtta hotell varefter tre gjorde slutligen upp om titeln Sveriges bästa mötesanläggning; 
Arken Hotel & Art Garden Spa, Djurönäset Hotell & Konferens samt Ystad Saltsjöbad som tog hem vinsten i kategorin. 

Prisutdelningen hölls på Courtyard by Marriott i Stockholm tisdagen den 10 februari. Utnämningen Business Travel Award sker i 
samarbete mellan ReseGeometri, branschtidningen Travel News och den Svenska Affärsreseföreningen SBTA.

SBTA är ett oberoende nätverk som samlar köpare och leverantörer inom mötes- och resebranschen för dialog och 
kunskapsutbyte. ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri 




