
Nya avtal för Zaplox mobila nycklar i
Storbritannien och USA
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för en
smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att partnerskapet med Agilysys
fortsätter generera nya kundavtal på både den amerikanska och brittiska marknaden. Hotell inom
hotellkedjan Big Cedar i USA, Respite Managment Ltd. i Storbritannien samt Fortune Bay Resort
Casino i Minnesota tillhör partnerskapets senaste tillskott. De nya avtalen innefattar Zaplox
nyckelcentriska SDK som integreras med Agilysys rGuest Express för att kunna erbjuda
hotellgäster en komplett gästresa med tillgång till en mobil nyckel.

Zaplox framgångsrika partnerskap med Agilysys fortsätter stärka sitt europeiska fotavtryck när ytterligare
ett Respite Management Ltd. hotell i Storbritannien väljer Zaplox och Agilysys. Utöver det redan
kommunicerade Town Hall Hotel & Apartments väljer nu även 196 Bishopsgate i centrala London att
teckna avtal för Zaplox mobila nycklar i integration med Agilysys mobila gästresa, totalt 144 rum.

Även på den amerikanska marknaden genererar partnerskapet nya avtal med Fortune Bay Resort
Casino i Minnesota samt tre olika hotell inom hotellkedjan Big Cedar; Big Cypress Lodge i Tennesse,
Anglers Lodge Springfield i Missouri och Anglers Lodge Hollister i Missouri. Totalt rör det sig om 439 rum
som framöver kommer kunna öppnas med Zaplox mobila nycklar.

Genom Zaplox och Agilysys partnersamarbete kan hotellen erbjuda sina gäster en smidig mobil
gästresa med alltifrån incheckning, mobil nyckel och hotellinformation direkt i hotellets egna app. Gäster
kan kringgå receptionen, och det ofta frustrerande väntandet i lobbyn som det traditionella hotellflödet
ofta medför, för att i stället kunna gå direkt till sitt hotellrum och låsa upp rummet med sin mobila nyckel.

”Zaplox partnerskap med Agilisys fortsätter leverera och öppnar nu upp för ytterligare möjligheter även
på den brittiska marknaden. Att majoriteten av de nya kundavtalen dessutom tillhör samma ägarbolag är
ett ypperligt bevis på den stora marknadspotential som finns när värdet av vår gemensamma lösning väl
introducerats. Den mobila gästresan har kommit att revolutionera det traditionella hotellflödet så pass
mycket att det kontaktfria och digitala blivit ett naturligt verktyg både för gäst och personal, i synnerhet i
tider som dessa då bokningstrycket ökar och hotellen tvingas hantera ett större gästflöde samtidigt som
service och gästsäkerhet ska garanteras”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox

Den mobila gästresan integreras med Agilysys affärssystem samt med låssystem från ASSA ABLOY
Global Solutions.

Om 196 Bishopsgate 
196 Bishopsgate erbjuder fräscha semesterlägenheter mitt emot Liverpool Street Station, i Londons
finansiella kvarter. Alla lägenheter är utrustade med egna kök och varierar i storlek från mindre studios
till rymliga takvåningslägenheter. https://www.196bishopsgate.com

Om Fortune Bay Resort Casino
Fortune Bay Resort Casino ligger i nordöstra Minnesota, USA intill sjön Vermilion. Förutom ett eget
kasino med över 800 spelmaskiner består resortet även av en prisvärd golfbana, spelarkad och ett
inomhus poolområde. https://fortunebay.com

Om Anglers Lodge Hollister
Anglers Lodge Hollister är lokaliserat i Hollister, Missouri, USA bara några minuter ifrån högklassiga
golfupplevelser. Hotellgäster kan ta del av gratis transfer till golfbana, en inomhuspool och snart även en
nyöppnad Bar och Grill. https://bassproanglerslodge.com/hollister/

Om Anglers Lodge Springfield
Anglers Lodge Springfield ligger i sydvästra Missouri, USA i närheten av Johnny Morris’ Wonders of
Wildlife National Museum & Aquarium, ett välkänt turistmål i området. Hotellet erbjuder 67 rum med
gratis frukost och tillgång till inomhuspool. https://bassproanglerslodge.com/springfield/
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Om Big Cypress Lodge
Big Cypress Lodge ligger inuti en 535,000 ft2 stor pyramidformad byggnad med alltifrån hotell,
shoppingupplevelser, alligator- och fiskdamm i Memphis, Tennesse. Hotellet erbjudet eget spa, unika
matupplevelser och rustika rum inspirerade av den närliggande naturen. https://big-cypress.com

För mer information, vänligen kontakta:
Even Frydenberg, VD
E-post: even.frydenberg@zaplox.com
Telefon: +32 468 07 88 02
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 kontaktfri självbetjäning vid in- och utcheckning, samt
distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Zaplox SaaS lösningar
adderar funktionalitet till hotellets befintliga app, eller erbjuder Zaplox premium app som är ett
kostnadseffektivt sätt för hotell att lansera sin egen app. Zaplox Kiosk hjälper hotell att erbjuda
självbetjäning vid in- och utcheckning. Zaplox integreras med lås- och hotellsystem, och kan ersätta eller
samexistera med nyckelkort. Zaplox grundades 2010 på IDEON Science Park Lund, Sverige, och har
kontor i Europa och USA. Zaplox är noterade på Nasdaq First North Growth Market. zaplox.com.
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