Hotell &
Konferens
Wayfinding
Skyltlösningar
Grafiska lösningar

Positiva
gästupplevelser
Att skapa positiva och minnesvärda
gästupplevelser ökar möjligheten för hotell
och konferensanläggningar att kommunicera
värderingar och kundlöften. Det handlar om att
ge gästerna lust att komma tillbaka, och att de
rekommenderar upplevelsen till andra, men
också om att hela tiden optimera gästernas
besök och deras möjlighet att orientera
sig, hitta och förflytta sig på hotellet eller
konferensanläggningen.
I hotellbranschen är gästrecensioner helt
avgörande. Frustrationer pga otillräcklig eller
dåligt genomtänkt wayfinding och skyltning kan
utlösa en ström av andra klagomål. Investering
i försiktig men väl genomtänkt wayfinding blir
ett viktigt element i varje hotellprojekt, inte
minst för att det blir mer och mer vanligt
förekommande att gästerna själva gör sin
incheckning, vilket i sin tur ökar gästernas
behov av att klara sig själva.
Stora massmarknadsföringskampanjer är
viktiga i hotellkedjors marknadsföringsstrategi
samtidigt som det finns ett stigande behov
av att kunna leverera lokala lösningar som
emotser en mer autentisk och lokal tolkning av
de värderingar och kundlöften som hotellen och
konferensanläggningarna står för.

Om Modulex
Modulex har samarbetat med hotellägare och
inredningsarkitekter om wayfinding, skyltoch grafiska lösningar i mer än 40 år.
Bra wayfinding är intuitiv och en integrerad
del av den övriga arkitekturen och inredningen.
Det handlar först och främst om att kunna
förstå användarnas beteende – är det gäster
som besöker stället för första gången eller är
det gäster som kommer ofta, demografi, behov
och önskemål, sinnestillstånd och graden av
koncentration eller distraktion. Sedan kommer
förståelsen för själva byggnaden.
Trafikmönster analyseras för att optimera
flöden. Först därefter kan man designa en
lösning, man ska välja material, färger, grafik
och typsnitt som smälter in i miljön eller
skapar en kontrast till densamma.
Med ett globalt nätverk av försäljningskontor
och självständiga distributörer har
Modulex levererat wayfinding, skylt- och
grafiska lösningar till hotell från Miami
till Malmö. Effektiv wayfinding, skylt- och
grafiska lösningar som hjälper ägare och
inredningsakitekter att skapa hotell och
miljöer som optimerar gästupplevelsen.

Visste du?

Uppdragsgivare

Skyltlösningar är vanligtvis något av det sista som
bestäms när man designar hotell och konferensanläggningar men det har en enorm betydelse för
hotellets och anläggningens image och byggnadens
effektivitet. Vår erfarenhet är att om man besvarar
nedanstående fyra frågor så kan man vara säker på
att få en optimal skyltlösning.

Belgien
• Hilton Antwerpen Old Town
• Martin’s Louvain-la-Neuve

Kan du se det?
Tänk efter före var du placerar
skyltarna och se till att de hamnar
i blickfånget. Använd våra
konstrastscheman för att
kontrastera väggfärgen mot
skyltfärgen.

Kan du läsa det?
Det största hindret för att kunna
läsa en skylt är läsarens avstånd
till skylten. Det finns en enkel
matematisk formel för förhållandet
mellan storleken på texten och det
maximala läsavståndet.

Kan du förstå det?
Gör texten så enkel som möjligt och
använd ett språk som läsaren
förstår. Namn på rum och
möteslokaler o s v ska vara så
tydliga att de kan förstås av
användare och besökare även
efter färdigställandet.

Kan du lita på det?
Professionell skyltning och grafik
understödjer inte bara
verksamhetens image, utan ger
även medarbetarna och besökarna
ökat förtroende för att de kan lita på
den information som de får.

Danmark
• Comwell Aarhus
England
• DeVere Wokefield Estate
• The Gainsborough Bath Spa
• The Academy
Frankrike
• Renaissance Paris La Defense Hotel
Grekland
• Royal Myconian
Nederländerna
• Hotel NH Groningen Hotel de Ville
Italien
• Hilton Molino Stucky Venice
Malta
• Radisson Blu Resort og Spa, Golden Sands
• Radisson Blu Resort
Portugal
• Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa
Sverige
• First Hotel Arlanda Airport
• First Hotel Kungsbron Stockholm
Spanien
• Hilton Madrid Airport
USA
• ME Miami
• The Betsy South Beach
Vi har erfarenhet av wayfinding och varumärkesbyggande, och vi förstår hur vi ska förena dessa
begrepp för att få effektiva skyltar, grafiska lösningar
och övrigt kommunikationsmaterial att samverka.
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