
 

Nordens största hotellföretag 

Om Scandic Hotels Group      
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på 
cirka 44 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen 
med 1,7 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i 
Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com   
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Scandics CIO finalist till CIO Awards 2016 

Martin Thell, CIO på Scandic Hotels Group, har gått till final i Sveriges viktigaste IT-pris, 
CIO Awards 2016. Martin uppmärksammas för hur han har ökat kvaliteten på IT-
leveransen markant inom koncernen samt implementerat en helt ny teknisk plattform. 
  
För tolvte året i rad anordnas CIO Awards av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. 
Galan kallas för IT-Sveriges egen Oscarsgala och syftar till att visa på CIO:ns betydelse i 
svenska företag och organisationer. Priset tilldelas individer som visar mycket stor förståelse  
för affären och på ett innovativt sätt bidrar med värde till företaget eller organisationen. 

Martin Thell är nominerad utifrån att han med hjälp av en ny struktur ökat kvaliteten på IT-
leveransen markant. Utöver det har han implementerat en helt ny teknisk plattform. Den nya 
molnbaserade digitala plattform lanserades i april 2016 och Scandic har nu goda förutsättningar 
att utveckla flera affärsdrivande digitala lösningar framöver. 

- Jag är naturligtvis väldigt glad och stolt över att mitt och mina kollegors arbete 
uppmärksammas på detta sätt. Nu hoppas vi självklart på högsta vinsten, säger  
Martin Thell, CIO på Scandic Hotels Group. 

Årets CIO 2016 tillkännages vid CIO Awards-galan på Berns den 19 december.  
För mer information om galan besök, cio.se 
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