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Zaplox får utökat förtroende av Arp-Hansen Hotel Group 
–  Installerar mobil in- och utcheckning på ytterligare fyra hotell 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) – noterat på Nasdaq Stockholm First North – har 
tecknat ytterligare ett avtal med den danska hotellkedjan Arp-Hansen Hotel Group 
(”ARP Hansen”) om en fortsatt utrullning av Zaplox lösning för in- och utcheckning 
– den så kallade mobila gästresan. Det nya avtalet omfattar Wakeup Copenhagen 
Hotels fyra hotell med 1 900 rum i Köpenhamn och Århus. Lösningen innebär att 
gästen kommer att kunna checka in- och ut med mobilen, som även fungerar som 
hotellnyckel. 
 
Förra året fick Zaplox sitt första avtal med Arp-Hansen Hotel Group för hotellet och 
lyxvandrarhemmet Steel House Copenhagen. 
 
”Avtalet med Arp-Hansen Group bekräftar styrkan i vår lösning där samarbetet ofta inleds med ett 
första hotell för att sedan över tid till slut omfatta samtliga hotell i gruppen. När hotellkedjan ser att 
man får sänkta kostnader, ökade intäkter och nöjdare hotellgäster som slipper köa vid in- och 
utcheckning så vill man erbjuda samtliga gäster det vi kallar för den mobila gästresan”, säger 
Magnus Friberg, VD Zaplox 
 
Med Zaplox lösningar kan Wakeup Hotels gäster i mobilen boka rum, checka in, få en 
mobil nyckel samt checka ut och betala sin hotellräkning. Utöver den mobila lösningen 
erbjuder Wakeup Hotels sina gäster Zaplox Mobile Kiosk där gästen kan checka in och ut 
direkt i kiosken i receptionen samt själv hämta ut ett nyckelkort till de hotellrum som inte 
har mobilanpassade lås. 
 
I dag bokar cirka 50% av alla hotellgäster sina rum via mobilen och det är ett naturligt steg 
för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med 
nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse.  
 
För mer information om Zaplox, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60 
Alternativt:ir@zaplox.com 
Om Arp-Hansen Group 
Arp-Hansen Hotel Group har ca 22 % av Köpenhamns totala rumskapacitet med ca 4.350 rum. Gruppen har 
dessutom 100 mötes- och konferenslokaler, samt en kongressal. Arp-Hansen Hotel Group består av 
privatägda och centralt belägna hotell: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Imperial Hotel, The Square, 
Tivoli Hotel & Congress Center, Copenhagen Island, Copenhagen Strand, Gentofte Hotel och Wakeup 



Copenhagen-hotellen samt Köpenhamns nya lyxvandrarhem Steel House Copenhagen. 
www.arp-hansen.se 

 
Om Zaplox 
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. Zaplox är 
marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden med en total marknadspotential om 20 
miljoner hotellrum. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil 
nyckelapp, Premium eller ett Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil teknologi erbjuder 
Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila 
nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt 
kommunikationskanal med erbjudanden till gästen och möjlighet att generera ytterligare intäkter. 
 
Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera 
med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer 
än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och 
USA. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified 
Adviser för Zaplox. 
 
 
 


