Ulfsunda Slott lanserar ny websida och förstärker champagnekonceptet
Ulfsunda Slott i Bromma har under en tid utvecklat och förstärkt sitt erbjudande, grafiska manér och
utbud av upplevelser. Här står champagne, Spa och sköna upplevelser långt ifrån vardagen i centrum.
Genom samarbetet med det svenska champagnehuset, Hatt et Söner, med eget showroom i
vinkällaren, har champagnen en viktig roll på Ulfsunda Slott.
- Genom vår nya hemsida ska känslan av kvalitet och flärd kännas redan innan man checkar in. Det
ska vara enkelt att navigera på sidan och inspirera till att vilja besöka slottet. Vi vill förstärka känslan
av Ulfsunda Slotts varumärke genom bilder och mönster som ska ge en upplevelse av att Ulfsunda
Slott ”är allt annat än standard” säger Vanja Vilbern, marknadschef för Stockholm Meeting Selection.
Ulfsunda Slott har 54 unikt designade hotellrum och med nya hemsidan är det nu möjligt att
botanisera runt bland rummen, alla med olika namn och inredningskoncept.
ardagslyx,
Förutom Champagne-SPA erbjuder slottet även ”champagne middagar” som är en tre-rätters middag
där champagne kan serveras genomgående till alla rätter. I vinkällaren erbjuds champagneprovningar
i samarbete med Hatt et Söner.
-Till Ulfsunda Slott ska man komma och fylla på med energi, njuta av avkoppling, god mat och
självklart dricka champagne säger Eva Forsberg, hotelldirektör på Ulfsunda Slott.
Ulfsunda Slott har 54 unika hotellrum, 10 mötesrum för upp till 100 personer, Champagne-SPA,
vinkällare, restaurang och fri parkering. Ulfsunda Slott ingår i Stockholm Meeting Selection som
driver 10 hotell, slott, restauranger och eventlokaler i Stockholmsområdet.
För mer info:
Eva Forsberg, Hotelldirektör Ulfsunda Slott, mob: 070-521 52 65, eva.forsberg@ulfsundaslott.se
Vanja Vilbern, Marknadschef Stockholm Meeting Selection, mob: 070-231 36 10
vanja.vilbern@meetingselection.se

Stockholm Meeting Selection driver 10 hotell och eventlokaler med olika inriktningar i Stockholm
med omnejd. Allt från anrika slott och herrgårdar, till vackra sjölägen och mitt city. I gruppen ingår
Hesselby Slott, Åkeshofs Slott, Ulfsunda Slott, Näsby Slott, Rosersbergs Slottshotell, Bosön, Lovik,
Skeppet, Sturegatan 15 och Restaurang Hantverket. För mer information www.meetingselection.se

