
Årets stora nyhet från White Guide
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Upper House, Göteborg.
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 HOTELL SYMBOLER

Antal rum

Spa på hotellet

Konferens

Restaurang

Tillgång till gym

Läge

Cityläge

Ganska centralt

Perifert läge
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Västsverige erbjuder ett rikt och varierat 
hotellutbud, med många personliga och 

unika boenden – från små charmiga 
pensionat till smarta urbana lägenhetshotell 

och överdådiga lyxhotell som inte har sin 
motsvarighet någon annanstans i Sverige. 
Här hittar du ett urval av hotell i regionen 

med stor personlighet. 

25 HOTELL 
I VÄSTSVERIGE 

MED STOR 
PERSONLIGHET

Sveriges 100 skarpaste hotell
Den svenska hotellmarknaden växer, efterfrågan ökar både internationellt och från 

hemmamarknaden, och utbudet blir allt vassare. Nu behövs bara en riktigt skarp guide.

Nya White Guide Hotel+Bar med cirka 100 hotell lanseras i början av december 2018 – som guidebok, app 
och webb, de senare med bokningsfunktionalitet. Med White Guide Global AB som utgivare görs den 

på både engelska och svenska och får en bred internationell spridning. Ett urval av de svenska hotellen 
 kommer också att presenteras i nya White Guide Nordic, som publiceras  inför sommarsäsongen 2019.

Guiden tas fram med samma höga redaktionella kvalitet som de etablerade restaurang- och caféguiderna 
och premierar liksom dessa personlighet, innovation, hållbarhet och ambiance. White Guide har tidigare 

publicerat hotellguider i White Guide Stockholm 2016 och White Guide Västsverige 2017.

Alla är välkomna att annonsera, men inget hotell kan köpa sig en plats i guiden, där urvalet är strikt redaktionellt.  
De 100 hotell som kvalificerar sig för guiden erbjuds dock två olika marknadsföringspaket. De är speciellt framtagna för 

hotell som vill maximera effekten av att ha blivit utvalda och få möjlighet att hitta nya hotellgäster via White Guides 
svenska och internationella nätverk. White Guide kommer redan i oktober att avisera vilka som valts ut, men inte hur de 

rankats eller bedömts. Det görs först vid lanseringseventet.

EN UNIK MÅLGRUPP – PASSIONERAD, AKTIV OCH INFLYTELSERIK

 White Guides användare är passionerat intresserade av gastronomi, uteliv, resor och det goda livet i stort. 
De spenderar generöst och är ofta opinionsbildare i sina nätverk.

 Whiteguide.se har 80 000 unika besökare varje månad som genererar över en halv miljon annonstillfällen. 
Under lanseringen av White Guide – Sveriges Bästa Restauranger 2018-19, exponerades annonserna 

i marknadsföringspaketen för över 150 000 besökare i månaden. 

 Närmare 38 000 användare har signat upp sig som medlemmar (guiding guests) med fri tillgång till all information 
på webben och via ett nyhetsbrev, som nu också kommer att innehålla nyheter om och recensioner av hotell.  

 Whiteguide.se är idag Sveriges största nyhetsportal för restaurangnyheter. I oktober lanseras en helt 
ny White Guide-webb med plats för en särskild hotellsektion.

FÖR BOKNING KONTAKTA MILLERSPATH AB
jakob von Sydow 08-120 582 34  eller Ulf Steinvall 070-999 89 98. whiteguide@millerspath.com 
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Hotel J

Grand HôtelPop House

Nofo Hotel & Loft

Generator

huset mittemot och Hötorget emel
lan ligger Haymarket verkligen mitt 
i smeten. Trots all action kan man 
en bit upp i huset få en tämligen 
tyst natts sömn, i synnerhet om 
man väljer ett rum utan fönster 
eller in mot innergården med sitt 
lilla gym. Detta är en stor och  
komplicerad byggnad och att ta sig 
igenom huset har aldrig varit lätt 
och förvirrad skyltning underlättar 
inte precis att hitta sitt rum. Rum
men varierar i storlek och läge, men 
är under sin lite lyxiga art decofer
nissa tämligen standard. Det mesta 
finns på plats, även om tvål och 
schampoautomater tar ner lyxkäns
lan. Detta är dock en del i Scandics 
hållbarhetspolicy – detta är hotell
bolaget som uppfann ”handduken 
på golvet om du vill ha den tvättad”, 
idag ett globalt fenomen. Högre 
upp i huset ligger dryga dussinet 
sviter som i takt med sina kvadrat 
ökar i komfort och glamourfaktor 
även om äkthetskänslan aldrig rik
tigt vill infinna sig. Serviceleveran
sen är informell på typiskt skandi
naviskt sätt men vänlig och person
lig när man väl får kontakt. Frukost
buffén är generös, väl genomtänkt 
och presenterad. Äggstationen bju
der på äggröra gjord i huset på lak
tosfri mjölk.

9 | HOTEL J 
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EXCEPTIONELL NIVÅ
Boende 32
Ellensviksvägen 1, 
131 28 Nacka Strand
Tel 08-601 30 00
Webb hotelj.com
Ingår i Nobisgruppen

Chic östkustkänsla utanför stan

Beläget en kort båttur (eller för all 
del biltur) från city med ljuvlig 
utsikt över Stockholms inlopp och 

saknar ingenting, ett plus för att 
mycket är lokalproducerat och eko
logiskt. Afternoon tea, några av Sve
riges bästa bartenders, stjärnkocken 
Mathias Dahlgrens Matbar i huset 
och det svenska smörgåsbordet på 
Verandan fixar hunger och törst 
övriga tider. Missa inte Nordic Spa 
& Fitness i källaren som drivs av 
Sturebadet.

8 | HAYMARKET  
BY SCANDIC 
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EXCEPTIONELL NIVÅ
Boende 33
Hötorget 13-15, 
111 57 Stockholm
Tel 08-517 26 700
Webb scandichotels.se/hotell/sverige/
stockholm/haymarket-by-scandic
Ingår i Scandic Hotels

Effektiv underhållningsmaskin I 
Garbo-stass

Jodå, hon jobbade verkligen som 
expedit på varuhuset Paul U Berg
ström, där hon upptäcktes som 
mannekäng på hattavdelningen, 
startskottet för en filmkarriär som 
skapade filmhistoriens största 
stjärnlegend. Greta Garbo var det 
givna temat när gamla PUB konver
terades till glamoröst hotell i början 
av 2016, efter en lång och plågsam 
nedgång till andra klassens galleria. 
Garbotemat är dock tämligen 
grunt, en lätt makeup snarare än 
en djupgående makeover. Bakom 
den glada jazz agekulissen är detta 
den effektiva övernattningsmaskin 
som är Scandics grundrecept, om 
än här baserat på ett utbud av bar, 
café och restaurangkoncept, som 
skapar ett härligt sorl stor del av 
dygnet. I själva verket är Haymar
ket en underhållningsmaskin som 
lockar tusentals gäster genom 
entrén över en helg. Med Konsert

På nästa sida ser du vad som ingår i marknadsföringspaketen. Hotell som förbokat marknadsföringspaket, men som av 
olika skäl inte kommer med i det slutliga urvalet, har alltid full avbokningsrätt.



FÖR BOKNING KONTAKTA MILLERSPATH AB Pelle Lindberg, VD, 

jacob von Sydow 08-120 582 34  eller Ulf Steinvall 070-999 89 98 Millerspath AB 0705-71 74 42

whiteguide@millerspath.com 

 Marknadsföringspaket Hotell – Superior
Paketet maximerar effekten av att ha blivit utvald – både hos White Guides användare och övrig hotellpublik. Ert hotell 
får en stor och extra framträdande annons på White Guides hemsida och en annons i vårt trendmagasin White PAPER. 
En elegant metallskylt vid entrén och ett diplom med citat ur recensionen signalerar till alla gäster hotellets unika 
fördelar och position som ett av Sveriges bästa hotell. En upplaga med guideböcker kan antingen vara en gåva till 
priority-gäster och eller erbjudas till försäljning. Slutligen har ni möjligheten att via våra e-postutskick ge White Guides 
medlemmar exklusiva hotellerbjudanden.

Pris 17 990:- exkl. frakt och moms  
 Metallskylt till entrén: Recommended hotel by White Guide 2019
 E-postutskick till White Guides 38 000 anslutna användare (guiding guests) 
med ett exklusivt kampanjerbjudande om övernattning, weekendpaket eller liknande.

 Diplom med citat ur White Guides recensionstext 
 25 st böcker White Guide Hotel+Bar 2019 
 Årsprenumeration på White PAPER (4 nr) 
 1/6 sides-annons (68X67 mm) till valfri utgåva av White PAPER under 2018-2019 
 Superior annonsmodul i annonssektion på whiteguide.se under 12 månader
Kan länkas till egen hemsida, till vår recensionstext eller till valfritt bokningssystem

 Roterande annons (250x250) i annonseringsspalten på whiteguide.se

 Marknadsföringspaket Hotell - Standard 
Ett lite mindre marknadsföringspaket med fokus på att nå ut till samma målgrupp. Ert hotell får en framträdande 
annons på White Guides hemsida. Via White Guides metallskylt vid entrén och en box med egna guider signalerar ni till 
alla lgäster hotellets position som ett av Sveriges bästa hotell. 

Pris 12 995:- exkl. frakt och moms  
 Metallskylt till entrén: Recommended hotel by White Guide 2019
 10 st böcker White Guide Hotel+Bar 2019 
 Årsprenumeration på White PAPER (4 nr) 
 Standard annonsmodul i annonssektion på whiteguide.se under 12 månader. 
Kan länkas till egen hemsida, till vår recensionstext eller till valfritt bokningssystem

 Roterande annons (250x250) i annonseringsspalten på whiteguide.se 

Tilläggsbeställningar – guideböcker till hotellrum och gäster

Då guideboken också innehåller rekommendationer och tips om de bästa barerna i hotellets närhet kan boken vara en 
uppskattad gåva att lämna till era hotellgäster. Ni kan beställa en personlig upplaga för distribution via era hotellrum - 
med separat omslag med ert hotellnamn och med egen annons inlagd på baksidan.

 Egen upplaga med tilltyck på guidebokens framsida, typ:  With Compliments From My Hotel.     Egen annons på boken baksida
 Priser för egen upplaga enligt ovan:  75.- st för 50-100 guider. 50;- st  för 101 och uppåt. Moms och frakt tillkommer

Millerspath AB jobbar på uppdrag av White Guide Global AB för införsäljning av marknadsföringspaket, annonsering i White Guide, 

White PAPER liksom White Guides nyhetsbrev och webb. Millerspath har ingen insyn i White Guides redaktionella arbete.

Upper House, Gothenburg.
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WHITE GUIDES 
SYSTEM  
FOR EVALUATING 
HOTELS
There are many factors that contribute to a pleasant hotel 
stay. The White Guide Hotel Directory rates hotels based on 
the overall concept and the level of quality, the variety of 
rooms on offer and their comfort, as well as service, food- and 
beverage programs, design, décor and ambiance. The greatest 
emphasis is put on lodging where points for various criteria 
are tallied separately.  Other areas of evaluation contribute to 
the total amount of points, summing up the hotel’s style as a 
whole.  In each area of evaluation we take into consideration 
idea, concept, objectives, execution and personality.

ACCOMMODATIONS AND COMFORT: MAX 40 POINTS
We prioritize the hotel’s rooms while also paying great attention to the 
establishment’s concept and character, as well as the overall visual impressions.  
We assess disposition and comfort, furnishings, technical devices, cleanliness, 
freshness, sustainability and security.

SERVICE: MAX 20 POINTS
Service is central to the hotel experience as a whole.  We assess concept and 
ideas, greeting and approach, execution and effectiveness.  We also evaluate 
facilities such as common spaces, spa, gym, recreational activities, laundry, 
tailoring, boutiques and more.

FOOD AND BEVERAGE: MAX 20 POINTS
We assess the selection, quality, concept and attributes of the hotel’s breakfast 
offerings, restaurants and bars (This can also include neighboring restaurants 
with ties to the hotel), as well as room service and mini-bar selection.

DESIGN, DÉCOR AND AMBIANCE: MAX 20 POINTS
We assess the hotel’s physical and emotional ambiance while also judging the 
interiors and exteriors, from architecture to micro-levels (E.g. the room’s comfort 
level and furnishings.)  The hotel’s affective character is important, as is the 
atmosphere that staff and guests alike contribute with.  Some hotels have that 
little extra something which will inevitably bump up its score.

POINTS CRITERIA
Global Exceptional Level: 80 points, of which at least 36 are for accomodation.
Exceptional Level: 75 points, of which at least 32 are for accomodation.
Very High Level: 67 points, of which at least 28 are for accomodation.
High Level: 60 points, of which at least 22 are for accomodation.

129



PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 13 september, 2018

För omedelbar publicering

White Guide Global AB, P.O. Box 17233, SE-104 62 Stockholm. E-mail info@whiteguide.com. Web whiteguide.com and 12fwd.com

DEN 3 DECEMBER LANSERAS WHITE GUIDE HOTEL+BAR 2019

NU SÄTTS HOTELL OCH BARER I SAMMA 
SKARPA RAMPLJUS SOM KROGAR OCH KAFÉER  

Den svenska besöksnäringen expanderar kraftigt. Vi har ett restaurangutbud i världsklass, en unik kafékultur och  sedan 

ett par år också ett myllrande barliv med ambitiösa vin-, öl- och cocktailbarer, de senare ofta kopplade till  hotell. 

 Parallellt ökar utbudet av spännande hotell, inte bara i storstäderna utan också ute i landet, där några t.o.m. blivit 

resmål i sig.

Sverige är en allt hetare destination, för både internationella och inhemska resenärer. De behöver en modern pålitlig 

guide i digitala och tryckta versioner också för att bo bra och gå ut på ett glas. 

”Fokus ligger på stora och bra upplevelser”, säger White Guides publisher Lars Peder Hedberg. ”White Guide har assisterat 

sina användare i femton år att hitta rätt bord, nu ska vi också hjälpa dem att hitta rätt säng och rätt barstol.”

Nya White Guide Hotel+Bar med cirka 100 hotell och 50 barer lanseras i början av december 2018 – som guidebok,  

app och webb, de senare med bokningsfunktionalitet. Med White Guide Global AB som utgivare görs den på både 

 engelska och svenska och får en bred internationell spridning. Ett urval av de svenska hotellen och barerna kommer 

också att presenteras i nya White Guide Nordic, som publiceras  inför sommarsäsongen 2019.

Guiden tas fram med samma höga redaktionella kvalitet som de etablerade restaurang- och kaféguiderna och pre-

mierar liksom dessa personlighet, innovation, hållbarhet och ambiance. Tester har pågått extensivt sedan våren och 

fortsätter en bit in i hösten. Hotell och barer bedöms, poängsätts, klassificeras, rankas och beskrivs med fokus på det 

som gör dem värda att besöka. En del kommer att få märkningen ”forward” (nytänkande), ”fun” (toppstämning) och 

”fab” (spektakulärt i något avseende, wow!-faktor).

Liksom tidigare kommer vi att ha full transparens om vilka bedömningskriterier som används. En omfattande trend-

spaning kommer att presenteras redaktionellt och på seminarier. 

Några av Sveriges mest erkända rese-, mat- och dryckesskribenter ingår i redaktionen.

White Guide har tidigare publicerat hotellguider i White Guide Stockholm 2016 och White Guide Västsverige 2017.

White Guide Global AB är ägare och franchisegivare av White Guides varumärken och system och ger själv ut inter

nationella guider som White Guide Nordic och 12forward, en digital guide till frontlinjen i den globala gastronomin.




