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ARP-Hansen Hotel Group utökar samarbetet med Zaplox för 
Nordeuropas största hostel - nya Next House Copenhagen 
 
Zaplox AB (publ) (”Zaplox”), som erbjuder hotell och kasinon en kontaktfri mobil gästresa för 
en smidig, säker och engagerande gästupplevelse, meddelar att hotellkedjan Arp-Hansen Hotel 
Group återigen valt Zaplox mobila gästapp samt Zaplox kiosk till kedjans nya lyxvandrarhem i 
centrala Köpenhamn. Nybyggda Next House Copenhagen öppnar hösten 2021 och blir 
Nordeuropas största hostel med 433 rum och 1 650 bäddar. Gästerna välkomnas med två olika 
kontaktfria alternativ för in-och utcheckning samt mobila nycklar. Zaplox mobila gästresa och 
kiosklösning integreras med låssystem från ASSA ABLOY och Oracle PMS Suite8.  
 
Arp-Hansen Hotel Group är Köpenhamns största hotellkedja med 12 hotell, 1 vandrarhem och totalt 
över 5 000 rum i centrala Köpenhamn. Sedan tidigare är Zaplox mobila gästapp och Zaplox 
självbetjäningskiosk i drift på hotellkedjans lyxvandrarhem Steel House Copenhagen och 
hotellgruppens fyra Wakeup Hotel. När man hösten 2021 slår upp dörrarna till Nordeuropas största 
lyxvandrarhem, Next House Copenhagens med 433 nybyggda rum och 1 650 bäddar, i närheten av 
Hovedbanegården implementerar man även här en mobil gästapp i kombination med 
självbetjäningskiosker.  
 
Med den mobila gäst appen kan gäster enkelt hantera in-och utcheckning, ta del av Next House 
erbjudanden/information och få tillgång till en mobil nyckel direkt i mobiltelefonen. Därutöver väljer 
ARP-Hansen även att komplettera den mobila gästappen med Zaplox kiosklösning för att erbjuda sina 
gäster ytterligare ett alternativ för kontaktfri in-och utcheckning. I självbetjäningskiosken som finns 
utplacerad i entrén kan gästen checka in och checka ut samt själv skriva ut ett fysisk nyckelkort. Likt 
hotellkedjans andra hostel, Steel House Copenhagen kommer Next House Copenhagen inte erbjuda 
en traditionell reception utan ge gästerna flera digitala alternativ för in-och utcheckning, vilket ger en 
smidigare process med mindre köande och väntetid.  
 
”Arp-Hansen visar återigen att de ligger i framkant när det gäller att erbjuda den moderna 
cityresenären ett kvalitativt boende och en unik upplevelse. Vi är väldigt stolta över det förnyade 
förtroendet för att leverera en kontaktfri, digital gästresa till ytterligare en av koncernens destinationer. 
Det är ett mycket uppskattat koncept av gäster och hotellpersonal då lösningarna sparar både tid och 
resurser. Vi ser fram emot att stödja en av våra mest uppskattade kundsamarbeten i deras nya 
lansering”, säger Even Frydenberg, VD Zaplox 
 
Om Next House Copenhagen 
Next House Copenhagen öppnar sommaren 2021 och är Arp-Hansen Hotel Groups andra 
lyxvandrarhem i centrala Köpenhamn. Next House Copenhagen kommer totalt att rymma ca 1 650 
sängplatser fördelade på sammantaget 433 rum. Likt föregångaren Steel House Copenhagensom 
öppnade 2017 bygger konceptet på att erbjuda prisvärt boende i toppklass på bästa centrala läge. 
Den moderne resenären kan utöver 3 600 m2 allmänt utrymme förvänta sig alltifrån biograf till 
yogarum och två takterrasser i den nyrenoverade byggnaden. www.arp-hansen.com/hotels/next-
house-copenhagen 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Even Frydenberg, VD 
E-post: even.frydenberg@zaplox.com 
Telefon: +32 468 07 88 02 
Alternativt: ir@zaplox.com 
 



CertifiedAdviser 
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 lösningaradderar funktionalitet till hotelletsbefintligaapp, eller erbjuderZaplox 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. Zaploxintegreras 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 aktie är noterad på Nasdaq First North Growth 
Market. zaplox.com. 


