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Odense Sport & Event A/S väljer Zaplox Mobile Kiosk  
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”) kan idag meddela att Odense Sport & Event A/S har valt Zaplox Mobile 
Kiosk för att kunna erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och checka ut samt att 
ställa ut ett nyckelkort vid ankomst till nya Hotel Odeon. Odense Sport & Event A/S är ett danskt bolag 
verksamt inom upplevelseindustrin, som även omfattar Odense Congress Centre A/S. Avtalet omfattar 
234 hotellrum i det nya Hotel Odeon och lösningen är planerad att vara i drift i samband med att hotellet 
öppnar hösten 2018. Detta är det andra avtalet i Zaplox samarbete med Via Systems A/S, baserat på 
integrationen med Picasso PMS*, sedan partnersamarbetet startade i april 2018.  
 
Odense Sport & Event A/S äger sedan tidigare Odense Congress Centre med 107 rum. Bolaget är nu i färd 
med att bygga ett nytt hotell, Hotel Odeon, med 234 hotellrum, vilket är beräknat att stå färdigt under hösten 
2018. Odense Sport & Event A/S har nu valt Zaplox Mobile Kiosk för att erbjuda sina gäster första steget på 
en mobil gästresa. Med Zaplox Mobile Kiosk kan gästen på egen hand checka in direkt i kiosken i lobbyn eller 
på andra utvalda platser, ställa ut ett nyckelkort till sitt hotellrum samt checka ut och betala sin vistelse direkt 
i kiosken.  
 
Vid öppnandet kommer hotellrummen på Hotel Odeon att ha mobilanpassade lås från Assa Abloy Hospitality, 
förberedda för mobila nycklar, vilket skapar goda förutsättningar för att framöver erbjuda en komplett mobil 
gästresa direkt i mobilen. Zaplox Mobile Kiosk integreras nu med hotellets låssystem och affärssystem (PMS) 
och görs tillgänglig för gästerna. Avtalet omfattar 234 hotellrum och Zaplox Mobile Kiosk är beräknad att vara 
tillgänglig i Odense Sport & Event A/S hotell under hösten 2018.  
 
”Vi är stolta över att Odense Sport & Event A/S har valt oss för att erbjuda sina kunder en enkel och smidig 
gästresa som förbättrar hotellgästens upplevelse men även underlättar hotellets verksamhet. Zaplox plattform 
är skalbar och möjliggör tids- och kostnadsbesparingar samt genererar nya intäktsmöjligheter, positiva 
recensioner och nöjda gäster. Vi har lång erfarenhet av leverans av smarta och effektiva mobila tjänster för 
hotellbranschen och vi är glada över att ha tecknat ytterligare ett kundavtal tillsammans med vår partner Via 
Systems A/S”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox. 
 
 
Om Odense Sport & Event A/S  
Odense Sport & Event A/S är ett danskt bolag verksamt inom upplevelseindustrin. Företaget består av Odense 
Congress Center A/S, Odense Boldklub A/S samt konsertbyrån Live Culture, cateringspecialisten Kai Thos 
A/S och restaurangen på Odense Eventyr Golf. De fem företagen är nyckelaktörer inom sina respektive 
områden inom upplevelsebranschen. Odense Congress Centre är en av Odense Sport & Event A/S stora 
tillgångar. Med sitt hotell, restaurang och faciliteter lockar Odense Congress Center A/S fler än 300 000 möten, 
konferenser och mässgäster varje år. Hotellet omfattar 107 rum och två sviter som totalrenoverades under 
2015 och 2016 och företaget är nu i färd med att bygga ett nytt hotell som är beräknat att vara klart under 
hösten 2018. Med totalt över en halv miljon besökare årligen är Odense Sport & Event A/S en stor aktör inom 
upplevelsebranschen i Danmark och har som målsättning att bli den ledande aktören inom upplevelseindustrin 
i södra Danmark.  
 
*PMS – Property Management System (hotellets affärssystem) 
 
 
 
 



 
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 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 cirka 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 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. 
 
 


