


ESS Group
• Grundades 2007
• Vi skapar miljöer där vi själva vill hänga
• Våra värdeord

– Passionerad
– Professionell
– Lekfull
– Personlig

• Vårt servicelöfte
• ”Den Lilla Röda”



Vårt Servicelöfte

VI LER ALLTID FÖRE GÄSTEN

VI HÄLSAR PERSONLIGT OCH VÄLKOMNAR VARJE GÄST

DITT FÖRSTA SVAR FÅR ALDRIG VARA ETT ”NEJ”

FINNS DET NÅGOT MER JAG KAN GÖRA FÖR DIG?

VI TACKAR ALLTID



Vem är jag?

• Carolina Wiktorsson, 34 år gammal från Göteborg
• Jobbat med service i snart 20 år & ledarskap inom 

samma område i 10.
• Mött gästen både innan, under och efter besöket
• Områdeschef för Lisebergs Gästservice
• Head of Guest Service Team ESS Group

Serviceproffs



Guest Service Team



GÄSTNÖJDHET



” Ja, ni verkar ha lyckats finna stjärnorna på kompetensmarknaden. Det är 
bara att lyfta på hatten. Proaktiva, uppmärksamma o så trevliga. De 

bidrog starkt till vår gemensamma upplevelse. Vi har suttit här efteråt o 
berättat om hur fantastisk service det var. Hur ni lyckats få en så 

vältrimmad tjänst - från incheckning, poolområdet med bar, middag o 
sedan frukosten. Det går inte att lyfta fram någon särskild - det var ett 

TEAM som tillsammans lyckades genomföra en helt underbar upplevelse 
för mig o min dotter.”



” Jag arbetar dagligen med kundrelationer och jobbar hårt med mina 
medarbetare för att förmedla en positiv känsla till ALLA kunder. Jag blir 

uppriktigt glad, och imponerad, över hur ni på Steam har lyckats med att 
få gästerna att känna sig välkomna. Vi pratade om hur fantastisk all 
personal var från första till sista stund. Hotellet är fantastiskt, maten 
jättebra men det som verkligen sticker ut är människorna. Allt från 

städerskan vi mötte i korridoren till barpersonalen eller servicen vid in och 
utcheckningen. Jag kommer att ta bemötandet vid vår vistelse som 
exempel vid ledningsgruppsmötet på tisdag och diskutera hur vi kan 

närma oss den känslan i vår butik. Jag vet hur mycket arbete som krävs 
för att nå målet, och hur lite det behövs för att betyget skall sjunka pga
en liten sak hos en medarbetare blir lite fel. Så jag är väldigt imponerad, 

och lite avundsjuk, hur ni har lyckats. Vi kommer tillbaka, garanterat. 
/David Pettersson ICA-Handlare Gävle.”



Vår Mission

Genom att ständigt uppdatera oss på våra gästers 

behov lyckas vi överträffa deras förväntningar och 

skapa en individuell gästupplevelse i världsklass.



Vår Målsättning

Att skapa stamgäster



Hur gör vi?

Ø Vi låter våra gäster tycka till. Före, under 
och efter besöket. 

Ø Vi lyssnar på våra gästers kommentarer.
Ø Vi pratar med våra gäster genom hela 

resan, innan bokning till efter vistelsen. 
Ø Vi agerar på våra gästers kommentarer.
Ø Vi eliminerar friktion.
Ø Vi är nära våra gäster och vet mycket 

om dem, vi är intresserade
Ø Vi är inte rädda för att förändra oss
Ø Vi kommunicerar rätt sak i rätt tid – alla 

behöver inte veta allt



Intresse för gästen
Ø Data & insight
Ø Google Analytics – förstå våra digitala flöden, varför lämnar folk hemsidan?
Ø Intressera dig för våra nyhetsbrev – hur många öppnar, klickar? Varför då?
Ø På Facebook och Instagram, vilka bilder och inlägg skapar flest likes och 

kommentarer?
Ø Surveys, betyg på Tripadvisor och recensioner på Facebook – leta och förstå!
Ø Vad köper våra gäster mest och varför? Om vi vet detta så kan vi utveckla 

nya idéer.
Ø Vad skiljer konferensgästen från den privata gästen? Tycker de lika mycket 

om oss och vad tycker de om?
Ø Hur påverkar mitt team och min avdelning övriga? Hur kan vi jobba 

tillsammans mer?
Ø NPS
Ø SM-rapport



Ø Vi minimerar antalet ”onödiga dialoger”. Sparar tid och 
kostnader. 

Ø VI informerar via SMS och web-app om rätt sak i rätt tid. En kanal 
som alltid är nära och lättillgänglig. En chatt finns alltid tillgänglig 
för snabba frågor. 

Ø Vi låter gästerna betala sin vistelse samt sina instay-debiteringar 
direkt från Min Bokning via KLARNA, 

Ø Vi ger gästerna möjligheten att komplettera sin bokning inför 
ankomst med tillgängliga add-ons. Ökar snittspendering och 
gästnöjdhet. 

Ø Ett verktyg för att optimera huset. Riktad kommunikation till gäster 
som inte bokat pool club, behandlingar, aktiviteter och 
restaurang. Eller helt enkelt bara informera om att nu är det yoga 
på stranden till helgen.

Ø Addera värde till gästerna och minska friktion exempelvis 
eliminera köer i form av spännande funktionalitet såsom beställa 
via QR kod för bar och Roomservice samt ex möjlighet att 
checka in och ut med digital nyckel i mobilen. 

Ø Leder till minskat antal kontakter, ökad spend och mer nöjda 
återkommande gäster. 

Digital Gästresa



Leenden

Ø Skapar förtroende
Ø Man kan skapa ett leende på 

många sätt.
Ø Charmiga och personliga 

formuleringar



Friktionsfri kommunikation
Nyckelbeteenden:
Ø Lyssna
Ø Informera
Ø Vara transparenta
Ø Fokusera på det positiva men 

förringa inte utmaningen
Ø Var förberedd på gästen/kundens 

reaktion
Ø Ha en actionplan 

/kompensationsstege klar
Ø Vid missnöje – låt beslut tas nära 

gäst/kund och snabbt







Nyckelbeteenden

ü Lyssna
ü Informera
ü Vara transparenta
ü Fokusera på det positiva men förringa inte utmaningen
ü Var förberedd på gästen/kundens reaktion
ü Ha en actionplan /kompensationsstege klar
ü Vid missnöje – låt beslut tas nära gäst/kund och snabbt



Sammanfattning

Skapa förtroende. Känner vi våra gäster/kunder och har byggt 
upp en relation redan från början så startar vi i en nedförsbacke. 

Vi har då råd med lite uppförsbacke utan att förlora en 
ambassadör/kundens lojalitet. 

Nyckeln är personalen och en värdegrund som efterlevs från 
toppen.



Rabattkod: LoveEllery
25% off på Golden Ticket, Sundown Soireé och Lounge Days

Gäller med ankomst Söndag-Torsdag tom 23/12 2022
ej 30/6-31/8



TACK


