Molle, Gina och
Indra incheckade
som VIPgäster.

P R E S S M E D D E L A NDE
Karlstad 08-04-03
Clarion Collection Hotel Bilan i samarbete med Masterpet
VIP:ar även alla fyrbenta vänner.
Clarion Collection Hotel Bilan & Masterpet tycker att alla fyrbenta gäster ska njuta av samma
service som husse & matte vid sin hotellvistelse. Vid incheck väntar utöver vattenskål även
en liten VIP till hunden med Masterpets härliga hundschampo, hundbalsam och hundsalva
för ömma tassar.
Clarion Collection Hotel Bilan i Karlstad är ett unikt hotell inrymt i Värmlands gamla länsfängelse.
Gemytligheten och omtänksamheten är stor på hotellet, något som även gäller för behandlingen
och servicen till alla fyrbenta vänner. Såväl små kort- och långhåriga hundar som katter njuter av att
kunna erbjudas det lilla extra i form av sitt alldeles egna härligt vaniljdoftande schampo och balsam.
Rymliga rum med parkett och stort badrum med plats för både vattenskål och hundens lilla spakit är
självklara ingredienser i en härligt avkopplande vistelse för såväl hund som hundägare. Situationen
som råder på många hotell med avsatta små mörka rökrum för hundägare möts man definitivt inte
av på Hotel Bilan.
– Vi strävar alltid för att ge våra gäster det lilla extra och månar om att hemkänslan ska vara
påtaglig på hotellet. Satsningen på hundrum och med det glada och pigga fyrbenta gäster känns
oerhört kul. Nu kan hela familjen checka in och checka ut som nya ”människor” säger Frida
Pålsson, Hotelldirektör Clarion Collection Hotel Bilan.
Hund- och kattvårdsprodukterna som kommer från Masterpet är i ett första skede testade på barn…
Resultatet blev en serie hundvårdsprodukter enbart baserade på naturliga ämnen och vegetabiliska
oljor. Till historien hör att försökskaninerna heter Gabrielle och Josefine och är döttrar till
Masterpets grundare.
– På Masterpet ser vi samarbetet som en möjlighet att förgylla hundens hotellvistelse och skapa
uppmärksamhet kring våra unika produkter. Hotel Bilan är precis som oss på Masterpet ett
alternativ där vi lägger mycket tanke och omsorg bakom det vi erbjuder, säger Catarina Byberg,
Grundare & Ägare av Masterpet.
För mer information, bilder, produkter kontakta:
Frida Pålsson, Hotelldirektör på Clarion Collection Hotel Bilan. Telefon: 054-100300
Catarina Byberg,Grundare & Ägare av Masterpet. Telefon: 054-532200

