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PRESSMEDDELANDE
Niklas Sjöblom ny VD/hotelldirektör på Aronsborgs konferenshotell
Nuvarande VD på Aronsborgs konferenshotell, Johan Svensson, har fått tjänsten som hotelldirektör på
Clarion Hotel Arlanda och till ersättare har Niklas Sjöblom, idag delägare och VD på Wisby Strand
Congress & Event och Kallbadhuset på Gotland, utsetts
- Det är en stor glädje att vi dels kan befordra duktiga medarbetare till spännande poster i koncernen
och att vi samtidigt lyckats rekrytera Niklas Sjöblom, som är en erfaren och mycket kompetent profil i
konferensbranschen med rätt sälj- och ledaregenskaper för fortsatt strategisk utveckling av Aronsborg
säger Daniel Stenbäck, Senior Vice President Nordic Resort.
- Jag ser verkligen fram emot att få vara med och vidareutveckla och förädla Aronsborgs
verksamhet. Aronsborg har redan idag en stark position på marknaden och Johan har gjort ett
mycket bra arbete här. Det finns en stor potential och min målsättning är att vi inom fem år ska öka
omsättningen till 100 mkr! Det är oerhört glädjande att få verka i den här underbara miljön tillsammans
med engagerade och kompetenta medarbetare, säger Niklas Sjöblom.
Niklas har tidigare erfarenhet som hotelldirektör inom både Elite och First Hotels, samt sälj- och
marknadschef för Aros Congress Center. Under sommaren kommer Niklas med familj att flytta tillbaka
till Västerås och han tillträder tjänsten först den 1 mars 2011.
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Aronsborg är ett av Sveriges mest genomtänkta och kompletta konferens- och eventhotell för såväl små som stora
grupper, vackert beläget vid Mälaren i Bålsta nära Stockholm, Arlanda, Uppsala och Västerås. Aronsborg har196
hotellrum, ett stort utbud av konferenslokaler, bageri med egen chokladtillverkning och hembakat bröd,
nattklubb, flera restaurangmiljöer, relaxavdelning, stor takterass och många grönområden.
I nya Event Court, Vinterträdgård och Chocolate Bar ges unika möjligheter för möten, events och upplevelser som
kan genomföras i flera olika steg. Matlagningsaktiviteter och chokladskola är möjlig för upp till 70-80 personer i
Event Courten och för mindre grupper i Lilla Köket. Hotelletl lever efter en enkel filosofi - Kärlek, omtanke och
choklad. För mer information www.aronsborg.se
Aronsborg drivs av Choice Hotels Scandinavia, som är Skandinaviens största hotellkedja med 170 hotell och
9200 anställda. På den nordiska marknaden har koncernen kedjorna Comfort, Quality Hotels, Quality Resort,
Clarion Collection, Clarion och Nordic Hotels. För mer information www.choicehotels.se

