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Zaplox signerar avtal med Guldsmeden Hotels  
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil lösning för en smidig och 
engagerande gästupplevelse, meddelar att de tecknat avtal med Guldsmeden Hotels.  
Avtalet omfattar Guldsmeden Hotels samtliga 12 hotell i flera länder och totalt 977 rum. I en första fas 
skall installation göras på 6 hotell med totalt 753 rum, där Zaplox SDK-lösning för mobil in- och 
utcheckning och mobila nycklar ska integreras med Guldsmeden Hotels egen app samt med Picasso 
PMS och låssystem från ASSAABLOY. 
 
Avtalet gäller för samtliga 12 Guldsmeden Hotell där den första delen av projektet inkluderar 753 rum på sex 
hotell; Axel Guldsmeden, Köpenhamn (212), Babette Guldsmeden, Köpenhamn (98), Manon les Suites, 
Köpenhamn (87), Eyja Guldsmeden, Reykjavik (65), Lulu Guldsmeden, Berlin (81) och Bryggen 
Guldsmeden, Köpenhamn (210) som öppnar i mitten av 2019.  
 
Med Zaplox lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar kommer Guldsmeden att kunna erbjuda 
sina gäster en komplett mobil gästresa utan köer för in- och utcheckning samt nyckel till rummet i 
mobiltelefonen. Hotellen får en enklare och billigare nyckelhantering då den blir helt digital. 
Gästerna kommer att kunna gå direkt till sitt rum, utan att behöva stå i incheckningskön, och enkelt låsa upp 
dörren med sin mobiltelefon genom ett knapptryck i Guldsmedens appar, som fungerar på både Android och 
iOS. Med mobil in- och utcheckning får personalen också mer tid att tillhandahålla intäktsgivande service till 
sina gäster.  
 
”Vår mobila gästresa passar boutique-hotellkedjor med starkt hållbarhetsfokus väldigt väl och vårt avtal med 
Guldsmeden Hotels är ytterligare ett bevis på det. Det är extra glädjande att de efter en kortare dialog direkt 
väljer att teckna avtal för samtliga sina hotell. De ser fördelarna av att erbjuda gästen en bra start på sin 
vistelse med en smidig och effektiv mobil gästresa direkt anpassad efter gästens behov och tillgänglighet. 
Genom Zaplox lösning med SDK möjliggörs att Guldsmeden Hotels kan uppgradera sina nuvarande appar 
med den senaste lösningen med mobil in och utcheckning samt mobila nycklar. Avtalet är kopplat till vårt 
framgångsrika partnersamarbete med AK Techotel och vi ser fram emot att leverera en modern 
gästupplevelse till Guldsmeden Hotels”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox. 
 
Avtalet innebär en första engångsintäkt om ca 170 000 SEK under första kvartalet 2019, samt ytterligare 
engångsintäkter på ca 340 000 SEK när samtliga övriga hotell påbörjat installation. Löpande månadsintäkter, 
som baseras på antalet hotellrum, uppstår när lösningen har tagits i drift på respektive hotell. Det är i nuläget 
svårt att bedöma när alla 977 dörrar kommer vara i drift, och det finns inga garanterade volymer eller 
specificerade avtalstider. Om systemet förblir aktivt under minst 7 år, som är låsens normala driftstid, skulle 
det innebära löpande månadsintäkter under den tiden på totalt ca 3 MSEK. Inga garantier eller utfästelser 
har dock getts avseende detta. 
 
Om Guldsmeden Hotels 
Guldsmeden Hotels etablerades 1999 och består av 12 hållbara boutiquehotell i Köpenhamn, Århus, Oslo, 
Reykjavik, Berlin, Bali och Menton. Guldsmeden Hotels koncept har utvecklats organiskt under de senaste 
18 åren och idag är varumärkesprofilen starkt sammankopplad till konsekvent hållbarhet och design, med 
målet att ge gästen en underbar vistelse med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 
www.guldsmedenhotels.com   
 
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 av den mobila gästresan och mobila nyckeltjänster för den globala hotellmarknaden 
med en total marknadspotential om cirka 20 miljoner hotellrum. Zaplox är verksamma i Europa och 
Nordamerika och erbjuder en nyckelfärdig plattform 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 med 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 Certified Adviser för Zaplox, e-post ca@sedermera.se, telefon +46 40-615 
14 10. 
 
Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 februari 2019. 
 
 
 
 


