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Quality Hotel friends, Stockholm - 2013
Quality Hotel View, Malmø - 2015
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Quality Hotel Residence



Ideen om Quality Hotels er en  
idé om at det fortsatt finnes  
konferanser med mening. 
At konferanser fremdeles kan skape en forskjell for deg og din organisasjon. 
Konferanser er mer enn møterom og powerpoint. Møter er mer enn papirer og 
mer enn referater. Vi er der for å hjelpe deg med ditt møte og din konferanse.  
For at det skal bli mer enn det du er vant til. For at det skal bli noe spesielt.  
Ta det helt med ro. It’s taken care of.  



Quality Hotel Expo



Quality Conference 
Jobben din handler ikke om å arrangere konferanser. Det er jobben vår. Derfor 
har alle våre hoteller minst én Quality Meeting Advisor, som hjelper deg med å 
skreddersy din konferanse etter dine behov. Vi har kompetanse på konferanse, 
og det reflekteres i alt vi gjør. 

Quality Hotel Waterfront



Mat er mer enn påfyll. Det er smak, opplevelse, energi og helse. Hos oss er våre beste 
retter alltid sunne. Enten det gjelder middag eller pausemat, er vårt mål at du skal få noe 
ut av den maten du spiser. Vårt Grønt & Godt-konsept gjør at du kan velge mellom en rekke 
grønne lunsjretter, desserter og pausematalternativer. Valget er ditt. Og uansett hva du 
velger, velger du rett.   

quality FOOD



 Forsover meg, våkner med følelsen av å vite at jeg 
blir for sen. Jeg skal holde foredrag på en viktig konfer-
anse i bransjen min. Kommer til hotellet, og aner ikke hvor 
jeg skal. Men det gjør ingenting. Den første jeg møter er 
en hyggelig dame som viser meg frem. Hun lurer på om 
jeg vil ha kaffe og frokost. Jeg takker ja. «Vi har dobbelt- 
sjekket alt,» sier hun. «Teknikken er i orden, presenta- 
sjonen din fungerer fint. Det eneste du trenger å gjøre 
er å holde foredraget ditt.» Det gjorde ingenting at jeg 
forsov meg. Quality hadde fikset alt sammen. 

“

”



Quality Hotel Waterfront



WeCare – quality 

Første palmeoljefrie hotell
Quality Hotels er opptatt av å bevare regnskogen. Årlig hugges og brennes 
enorme områder med regnskog for å anlegge palmeoljeplantasjer. I dag er 
palmeoljeindustrien hovedårsaken til raseringen av regnskogen i Indonesia  
og Malaysia. Dette syntes Quality Hotel Fredrikstad at de måtte gjøre noe med, 
og i 2012 ble de Norges første palmeoljefrie hotell.  



WeCare Hotel Of The Year: quality Hotel Fredrikstad
New Hotel Of The Year: quality Hotel Expo
Årets reiselivsbedrift i Follo: quality Hotel Mastemyr

PrisEr Og utMErkElsEr:

Quality Hotel Mastemyr Quality Hotel ExpoQuality Hotel Fredrikstad



Quality Hotel 11




