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Zaplox och VisBook partnerskap med 
70 000 hotellrum resulterar i avtal med 
Hotel Dronningen 
 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en mobil gästresa för en 
smidig och engagerande gästupplevelse, har tecknat avtal med Hotel Dronningen i 
Kristiansand, Norge med 75 rum, gällande Zaplox Kiosk. Hotellet, som ägs av Team 
Caledonien AS, vill erbjuda sina gäster möjligheten att på egen hand checka in och ut på 
hotellet. Avtalet är ett resultat av Zaplox partnerskap med VisBook AS. Zaplox Kiosk för 
in- och utcheckning integreras med VisBook PMS och låssystem från ASSA ABLOY. 

Med Zaplox Kiosk kan Hotel Dronningen erbjuda sina gäster självbetjäning vid in- och 
utcheckning samt för betalning av vistelsen. Hotellets gäster slipper nu köa till 
incheckningsdisken för att få sin hotellrumsnyckel vid ankomst och kan istället gå direkt till en 
kiosk för att checka in, få sin rumsnyckel  och därefter gå direkt till sitt hotellrum. När Zaplox 
Kiosk hjälper gästerna att checka in kan Hotel Dronningen utnyttja sina personalresurser mer 
kostnadseffektivt och lägga tiden på att erbjuda intäktgivande tjänster som ökar gästernas 
bekvämlighet och hotellets lönsamhet. 

Zaplox partnerskap med VisBook, ett PMS* företag med säte i Norge med ca 700 hotellkunder 
och ca 70 000 hotellrum i sju länder, skapar goda förutsättningar för hotell som använder 
VisBook PMS, exempelvis kommer Hotel Dronningen att erbjuda en modern, gästvänlig och 
kostnadseffektiv kiosk för in- och utcheckning. Zaplox integration med VisBook hjälper hotellen 
att enkelt ansluta ny funktionalitet och därmed nya tjänster till sina gäster. 
 
”Vi ser med glädje fram emot att ge Hotel Dronningens gäster en smidigare och bättre 
gästupplevelse. Detta första hotell är i sig en liten affär men den sker via vårt partnerskap med 
VisBook. Zaplox och VisBook gemensamma första delmålsättning är att teckna avtal med minst 
10% av VisBooks totala kundbas på 70 000 rum. Partnerskapet bygger på att VisBook säljer 
Zaplox tjänster direkt till deras anslutna hotell med inledande hjälp från Zaplox. Vid avtal tecknat 
med 10% av de 70 000 hotellrummen så skulle Zaplox erhålla ca 3,5 MSEK i årliga löpande 
intäkter. Över tid är våra gemensamma målsättningar betydligt mer än 10% av VisBook 
kundbas. Inga garantier eller utfästelser om volymer eller hur snabbt detta kan ske har dock 
givits.”, kommenterar Magnus Friberg, VD på Zaplox. 
 
 
Om Hotel Dronningen 
Hotel Dronningen är ettbudgethotell, med 75 rum lokaliserat in Kristiansand. Hotellet ägs av Team 
Caledonien som ingår i kedjan Team Hotels AS, med 6 hotell och ca 495 rum i Norge. 
Hotel Dronningen ligger bara ett stenkast från den berömda fiskmarknaden och gäster på hotellet 
välkomnastill restaurangen på det närliggande Radisson Hotel Caledonien. 
 
*PMS – Property Management System, affärssystem för hotell 
 
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. Zaplox lösningar innehåller ett SDK (Software Development Kit) som gör det möjligt för 
hotell att lägga till Zaplox-funktionalitet till sin befintliga hotellapp, och Zaplox mobilapp som är ett 
kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Dessutom erbjuder Zaplox en kiosklösning för 
självbetjäning som hjälper till att leverera en friktionsfri gästresa. Zaplox lösningar 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 nyckelkortoch fysiska nycklar. Zaplox system har varit 
i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2,5 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.  
 
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Zaplox AB (publ). Kontaktuppgifter 
ca@vhcorp.se, +46-40-200 250.  
 


