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GrandLife Hotels i New York väljer 
Zaplox mobila gästresa  
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell, semesterboenden och kasinon en mobil 
gästresa för en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att GrandLife Hotels, 
som innefattar SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel på Manhattan i New York har tecknat avtal 
för Zaplox mobila gästresa. Avtalet gäller 554 rum och på båda hotellen integreras Zaplox 
lösning med Oracles affärssystem Opera, låssystem från ASSA ABLOY Global Solutions och 
Alice Platform. 
 
SOHO Grand Hotel är ett berömt lyxhotell i SoHo, New York med 353 rum medan Roxy Hotel, med 
201 rum är centralt placerat i New Yorks mest kreativa och kända konstnärskvarter nära Canal Street. 
Moderbolaget GrandLife Hotels väljer Zaplox mobila gästresa för båda hotellen och kan nu erbjuda 
sina gäster en säker kontaktfri mobil in- och utcheckning med mobil nyckel och betalning i sin egen 
app, där gästen vid ankomst till hotellet kan gå direkt till sitt hotellrum och öppna dörren med sin 
mobila nyckel under hela sin vistelse.  
 
Hotellets gäster behöver inte längre stå i kö och trängas med andra gäster för att checka in och få sin 
nyckel eller för att checka ut och betala sin vistelse, utan kan nu göra det direkt i hotellets egen app. 
Via appen kan gästerna också kommunicera med hotellet som i sin tur kan bli mer resurseffektiva och 
tillhandahålla intäktsgivande erbjudanden för t.ex. restaurang, gym, spa eller golf, vid rätt tillfällen då 
gästen är i behov av mer information eller är mottaglig för specialerbjudande.    
 
COVID-19 pandemin har förändrat hotellens och gästernas syn på gästsäkerhet, främst med fokus på 
smittspridning och behovet av en kontaktfri vistelse har ökat. Zaplox lösningar ger hotellen en 
möjlighet att erbjuda sina gäster ett kostnadseffektivt digitalt alternativ till den traditionella, manuella 
in- och utcheckningen och de fysiska nyckelkorten.  
 
”Zaplox mobila gästresa passar hotell som SOHO Grand Hotel och Roxy Hotel mycket bra då den 
erbjuder ett bättre och smidigare alternativ för de gäster som vill hålla social distans och ändå bo på 
hotell. Med Zaplox lösning kan också hotellen följa branschens rekommendationer och tillhandahålla 
en kontaktfri in- och utcheckning med kontaktfri betalning till sina gäster, samtidigt som de bibehåller 
sin sedan tidigare högkvalitativa service med gästsäkerhet i fokus. Vi ser mycket fram emot att 
leverera GrandLife Hotels nya gästresa så att de med säkerhet kan välkomna sina gäster tillbaka, 
säger Magnus Friberg, VD, Zaplox AB 

Om GrandLife Hotels 
GrandLife Hotels, är en pionjär inom branschen och var det första företaget som etablerade lyxiga 
boutiquehotell i New Yorks stadsdelar SoHo och TriBeCa. GrandLife Hotels är kända för att erbjuda 
en hög nivån av personlig service. Church Lounge och Grand Bar & Lounge är två välkända 
Manhattan destinationer. www.grandlife.com 

SOHO Grand Hotel - New Yorks berömda lyxhotell SOHO Grand Hotel ligger i SoHo, New York, 
Manhattans mest ikoniska stadsdel som har inspirerat konstnärer i årtionden. Hotellet har 353 lyxigt 
inredda rum och sviter och erbjuder rumservice, conciergetjänster samt välkomnar sina gäster med ett 
glas champagne på helgerna. www.sohogrand.com 



ROXY Hotel - The Roxy Hotel och dess omgivningar har länge varit ett nav för Manhattans kreativitet 
och artisteri. Hotellet, med 201 rum erbjuder komfort och bekvämlighet i en boutiquemiljö och är 
lokaliserat nära 5th Avenue, Chelsea Market och de vackra Washington Square Park och Battery 
Park. www.roxyhotelnyc.com 

För mer information, vänligen kontakta: 
Magnus Friberg, VD 
E-post: magnus.friberg@zaplox.com 
Telefon: +46 706 58 07 60, Alternativt: ir@zaplox.com  
 
Certified Adviser  
Svensk Kapitalmarknadsgransking AB 
E-post: ca@skmg.se 
Telefon: +46 11 32 30 732 
 
Om Zaplox  
Zaplox hjälper hotell och semesterboenden att skapa en modern och lönsam mobil gästupplevelse. 
Zaplox är marknadsinnovatör av den kontaktfria 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 mjukvaruplattform för att hantera gästens 
hotellvistelse. Med Zaplox kan hotellen erbjuda självbetjäning vid in- och utcheckning, samt 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 fungerar med alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och 
hotellsystem, och ersätta eller samexistera med nyckelkort och fysiska nycklar. Zaplox system har 
varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 3,5 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 
2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad 
på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.  
 


