
ABSALON HOTEL 
GROUP

Workshop: Gate21 + CphBusiness

V/Uffe Hjalteling Bressing



Hvem er jeg?

■ Bachelor fra Prof. Højskolen Absalon i Leisure Management i 2019 

■ Natportier + Praktikant

■ Receptionist

■ Green Officer/GDPR, ad hoc opgaver

■ Flad struktur med varierede opgaver



Hvem er vi?

■ 3 hoteller
– Absalon Hotel 
– Andersen Boutique hotel
– Annex Copenhagen



Hvem er vi?

• Mellemstort hotel på Vesterbro

• 161 Værelser og suiter

• Familie ejet

• 3. generation, og over 80 års historie

• Ca 90.000  overnatninger / år under 
normale omstændigheder. 



Vores Koncepter

■ Hvem er vores gæster?
– Absalon Hotel – Leisure og business

■ #6 på Tripadvisor

– Andersen Boutique Hotel – Par, og Special occasions
■ #4 på Tripadvisor

– Annex – Backpackers, studerende, budget. 



Tilgang til Bæredygtighed

■ Det skal være ærligt, 
– Vi er her for gæsten først og fremmest

■ Det er en forudsætning mere end et parameter. 
■ Det skal give mening for gæsten og for os.
■ Vi vil ikke tvinge
■ First movers eller second movers?

– Hvad gør vores kollegaer?
■ Forsøge at tænke det ind I alle aspekter vi arbejder med
■ Inklusion af de ansatte. 
■ Samarbejde med vores leverandører, vi står stærkere sammen med dem. 



Gæstens rejse

■ Hvad kan vi gøre for at give gæsten en bedre og mere behagelig oplevelse
– Vi har tilføjet flere plantebaserede elementer på vores morgenmad
– Vi køber mere lokalt, og handler efter de mærker der giver en ordentlig 

produktion, og som udgangspunkt dansk
– Anbefaler offentlig transport og andre alternativer, KBH kan noget i solskin på 

cykel
– Vesterbro’s små perler de lokale, og det nære. 

■ Vi er de lokale, og viser det gerne frem

■ Vi er dit hjem og basen for dine minder



Hvad gør vi?

■ Concept Green
– Sig nej til Housekeeping og få en lille gave

■ GreenKey Certified

■ Alt er LED

■ Økologimærke I sølv

■ Digitaliseret så meget som muligt
– PMS system, medarbejder app, automatiserede processer, I bogholderiet, Channel Manager integrationer,

■ Handy telefoner (konkurs) 

■ Nespresso recycling program

■ Dispensorer I stedet for små bøtter

■ De “banale” ting
– Mange bække små gør en stor å. 



Hvad er vi i gang med

■ Blive mere Data drevet. 
– Indsamle og bearbejde data
– Finde relevant data, der belyser indsatssteder. 

■ Bæredygtig Bundlinje 2.0
– Rumkøling der ikke er AirCon hvilke initiativer er der?

■ Evaporativ Køling
■ Integreret dampkompression
■ Fjernkøling

– Energieftersyn
■ SST, der ikke går ud over service niveau. Det skal ikke erstatte den fysiske kontakt, men 

hjælpe med at gøre det let og elegant. 



Hvad kan vi blive bedre til

■ Finde de relevante og gode data og tiltag.
– Hvad kan vi indføre der gør det lettere at være gæst hos os
– Blive bedre til at måle og registrere detaljerne

■ Sammenholde data fra forskellige kilder, og finde løsninger. 

– Ændre adfærd, den gode fortælling

■ Corona
– Det bliver et ikke det samme på den anden side, 
– Nye arbejdsgange



Medarbejdere og kollegaer

■ My Great Suggestion,

■ Fast inventar på afd. møder.

■ VI er de vigtiste touchpoint med gæst, og I formidlingen. 
– Det er os der har kontakten, og fortæller vores historie
– Det skal komme nedefra og være et samarbejde

■ Ejerskab, over hotellet, og arbejdspladsen
– Husholdningsmentalitet
– Kreativitet



TAK FORDI I LYTTEDE
Kontakt: 
Uffe Hjaltelin Bressing
green@absalon-hotel.dk
Telefon: 3331 4344

mailto:green@absalon-hotel.dk
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