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Ronneby Brunn Hotell utvald av Svenska Möten
Svenska Möten är Sveriges ledande mötespartner och medlemsorganisation för mer än 130 noga utvalda
konferensanläggningar. Nu har även Ronneby Brunn Hotell passerat Svenska Mötens tuffa och unika
klassificeringssystem. I samband med detta har Ronneby Brunn även påbörjat en Svanencertifiering som är ett krav för
delägarskap i Svenska Möten.
-

Ronneby Brunn är ett av landets större och mer välkända konferenshotell. Vi har av strategiska skäl valt att
samarbeta med Svenska Möten pga Svenska Mötens starka profil inom mötesindustrin. Vi ser fram emot ett
aktivt och gynnsamt samarbete för båda parter. Med Ronneby Brunns delägarskap fyller vi en vit fläck på
Svenska Mötens karta genom att täcka upp sydöstra Sverige och då primärt Blekinge, vilket ger möteskunden
ännu ett starkt alternativ för bra möten, säger Christian Mörkstedt, VD på Ronneby Brunn Hotell.

-

Vi strävar ständigt efter att ha ett så varierat utbud som möjligt för att tillgodose våra kunders behov av olika
möten, säger Johan Fägerblad VD för Svenska Möten. Ronneby Brunn svarar mycket väl upp till denna
målsättning. En välrenommerad anläggning med ett starkt eget varumärke som fyller ett geografiskt gap i vår
medlemsportfölj. Att anläggningen dessutom kan hantera väldigt stora möten är naturligtvis ytterligare ett
stort plus för våra kunder.

AB Ronneby Industrifastigheter ABRI och ledningen för Ronneby Brunn har tidigare beslutat genomföra en
genomgripande renovering och tillbyggnad av Brunnsrestaurangen samt förnya och utveckla kongresshallen RON.
Brunnsrestaurangen har nu byggts ut med en glasveranda och helrenoverats. Detta ger Brunnsrestaurangen
ytterligare 150 platser och bättre buffélogistik som gör det möjlighet att ta emot stora grupper och konferenser.
Kongresshallen RON genomgår just nu en renovering som är klar i september 2015. Här kommer att finnas kapacitet
att parallellt anordna flera olika evenemang t ex kongress, konferens, gala och mässa. 2000 gäster kan vistas i
anläggningen samtidigt.
Alla dessa investeringar blir ett rejält lyft för Ronneby Brunn, Ronneby och Blekinge.
Namnet på den nyrenoverade kongresshallen blir Blekinge Convention Center. Blekinge är inte längre en vit fläck på
möteskartan i och med delägarskapet i Svenska Möten.

Christian Mörkstedt, VD på Ronneby Brunn & Johan Fägerblad, VD på Svenska Möten.
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