
Hoist Technology utökar samarbetet med Branäs och Kungsberget
Branäs och Kungsberget väljer att utöka samarbetet med Hoist Technology vilket innebär att de kommer att använda
bokningssystemet HotSoft 360 fullt ut. Hoist kommer att hosta all mjukvara och hela webdialogen med onlinereservationer
kommer att implementeras. Hoist Technology har tillsatt ökade resurser för utveckling och support av HotSoft 360.

– Vi är oerhört glada för förtroendet som Branäs och Kungsberget visar oss. Deras anläggningar är näst störst i Sverige och volymerna som
ska passera våra system är stora. Tillsammans kommer vi att utveckla skiduthyrningsmodulen så att den blir marknadens bästa, säger
Malcolm Lindblom, CEO för Hoist Technology Group.

Branäs och Kungsberget blev kunder till Hoist Technology hösten 2012 genom förvärvet av Restech Reservation Technology AB, numera Hoist
Technology Development AB, som utvecklat bokningssystemet HotSoft 360 Resort & Destination (tidigare R360). Sedan år 2000 har Branäs
och Kungsberget använt delar av R360.

– Vi är väldigt nöjda med vårt beslut och nu väntar en spännande tid med utveckling och implementation för att kunna använda hela systemet
fullt ut till nästa säsong. Att anlita Hoist även för hosting känns jättebra, det ger oss ett telefonnummer oavsett vad vi vill, säger Anders
Kjällström, VD för Branäsgruppen.

Marknaden för HotSoft 360 Resort & Destination är stor och mjukvaran kommer att utvecklas löpande för att möte de ökande kraven på
funktionalitet och användarvänlighet och ge kunderna det systemstöd som deras verksamheter behöver.

För mer information kontakta:
Pål Sjögren, Sälj- och produktchef HotSoft, Hoist Technology, tel. 08-555 164 00
Anders Kjällström, VD, Branäsgruppen, tel. 054-13 26 02

Om Hoist Technology Group AB
Hoist Technology utvecklar och levererar system, produkter och tjänster till hotell och hotellkedjor på den nordeuropeiska marknaden. Företagets
verksamhetsområden omfattar hotellinteriör och tekniska systemlösningar för ökad lönsamhet hos hotell, spa och konferensanläggningar. Företaget
bildades 1994 och är idag etablerat i Sverige (HK), och med helägda dotterbolag i Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland, Polen, Finland och Baltikum,
och har ett inköpskontor i Kina. Hoist finns representerade genom återförsäljare i Asien, Europa och Afrika. Hoist Technology Group omsätter cirka 530
MSEK på årsbasis och har cirka 180 anställda. Läs mer på www.hoistgroup.com

Om Branäsgruppen AB
Som bas har Branäsgruppen huvudfokus på familjer och alpinskidåkning. Koncernen har skidanläggningarna Branäs, Kungsberget och Vallåsen som
tillsammans är Sveriges största privatägda skidkoncern. Branäsgruppen omsätter cirka 200 mkr och är Sveriges näst största skidkoncern efter Skistar. Läs
mer på www.branas.se


