
The Art of
Hotel Business



Vi söker nya möjligheter. 
Är du vår nästa partner?

ProfilHotels Opera, Göteborg



Våra varumärken

HOTELLPORTFÖLJ

Hos Ligula finns varumärken som passar alla sorters gäster, marknader och 
lägen. Vår hotellportfölj består idag av varumärkena ProfilHotels by Ligula, 
Good Morning Hotels by Ligula, Motel L by Ligula, Collection by Ligula, 
Apartments by Ligula och Hosting by Ligula.

Good Morning +, Berlin City East

A unique and refined
hotel experience

The pulse of the city

Smart, stylish & affordable

Easy living for the modern 
traveller

Lovely long stay

Franchise management



VÅRA VARUMÄRKEN – COLLECTION BY LIGULA

Unik vistelse 
med hög kvalitet

Ett förstklassigt boende i en
avkopplande och skön miljö.
Collection by Ligula erbjuder 
hotell med en egen karaktär
som lyfter hela vistelsen.

Vår ambition är att ett Collection by Ligula 

alltid ska vara en perfekt ”get away” med 

trivsamma faciliteter och hög service. 

Ronnums Herrgård är en riktig pärla belägen 

vid Vänerns sydspets mellan Vänersborg och 

Trollhättan. Herrgården är utmärkt för en 

romantisk weekend, konferens, event, kick-off 

eller fest. Ett annat Collection är hotell Dieksee 

vackert beläget i kurorten Malente i Tyskland. 

Kriterier för att tillhöra
Collection by Ligula:

Har du den perfekta fastigheten för Collection 
by Ligula?

- Klassisk eller utmärkande arkitektur
- Egen profil
- Fullservice
- Rymliga rum 
- Restaurang och möteslokaler
- Bra teknik
- Conversion möjligt 

Hotel Dieksee - Collection by Ligula, Bad Malente



Mitt i stadens puls

VÅRA VARUMÄRKEN – PROFILHOTELS

ProfilHotels kombinerar hög standard och först-

klassig service med lokal charm. Alla våra hotell 

har olika profil, stil och atmosfär och erbjuder den 

service man kan förvänta sig av ett bra hotell. På 

många av hotellen finns möjlighet att hålla stora 

som små möten. Varumärket står för omtanke, 

service och en hassle-free experience oavsett om 

gästen reser i tjänsten eller privat. 

Hotellen inom ProfilHotels är
centralt belägna och har
hög standard.

Kriterier för att tillhöra
ProfilHotels by Ligula:

Fastigheter som kännetecknas av service, tradition 
och karaktär kan bli ett ProfilHotels.

- 4-stjärnig standard 
- Stad med fler än 80 000 invånare
- Fullservice med minst 80 rum
- Rummen ska vara minst 18 kvm 
- Centralt läge 
- Restaurang och barfaciliteter
- Möteslokaler
- Gym/relax 
- Conversion möjligt 

ProfilHotels Copenhagen Plaza, Köpenhamn



VÅRA VARUMÄRKEN – MOTEL L

Smart, snyggt 
och prisvärt

Motel L är hotell i tiden med 
moderna och inspirerande miljöer 
och mycket ”value for money”.

På Motel L låter låter vi pigga färger och design 

ta stor plats i såväl lobby som hotellrum.

Varumärket bygger på hög designnivå, kvalitet, 

toppmodern teknik i nybyggda hotell på 

strategiska platser där den stora lobbyn blir en 

självklar mötesplats.

Kriterier för att tillhöra
Motel L by Ligula:
Hotell som kombinerar design och kvalitet till 
smarta priser. 

- Stad med fler än 50 000 invånare
- Minst 150 rum 
- Rum 15-22 kvm 
- Nybyggda fastigheter
- Modern design, state of the art
- 3-stjärnig standard
- Stor lobby 
- Conversion inte möjligt

Motel L Älvsjö, Stockholm



VÅRA VARUMÄRKEN – GOOD MORNING HOTELS

En god natts sömn är ovärderligt 
men behöver inte vara dyrt. Beviset 
på det heter Good Morning Hotels, 
lättillgängliga hotell med fokus på 
enkelhet. 

Varumärket erbjuder hotell med enklare standard 

vilket gör Good Morning till ett prisvärt val 

för företag som jobbar tillfälligt på orten och

för de som ska sova över och resa vidare. 

Varumärket är uppdelat i Good Morning och 

Good Morning + där det senare har ett större 

utbud av faciliteter som möteslokaler, restaurang 

eller bar. Hotellen ligger strategiskt placerade

nära städer eller flygplatser och har oftast

goda parkeringsmöjligheter.

Kriterier för att tillhöra
Good Morning Hotels by Ligula:

Enklare hotell med prisvärd kvalitet.

- Hotell med 2-3 stjärnor
- Minst 100 rum
- Rum 12-20 kvm
- Destinationer med fler än 50 000 invånare
- Bemannad service
- Conversion möjligt

Enkelt boende med 
bekväma priser 

Good Morning +, Helsingborg



VÅRA VARUMÄRKEN – APARTMENTS BY LIGULA

Genom Apartments by Ligula
erbjuder vi moderna, bekväma och 
rymliga apartments för kortare och 
längre vistelser.

Apartments by Ligula är vårt koncept för long 

stay, perfekta för den som behöver stanna en 

längre tid på destinationen eller för besök av 

släkt och vänner. Vi erbjuder lägenheter i olika 

storlekar, alla kvalitativt inredda och utrustade 

med pentry.

Kriterier för Apartments
by Ligula:

Vi breddar gärna vårt utbud av apartments.   

- Minst 50 apartments 
- Minst 28 kvm 
- Centralt läge 
- Egen entré 
- Pentry
- Kan finnas i anslutning till något annat hotell

Lägenheter
för long stay 

Apartments by Ligula i Hammarby Sjöstad, Stockholm



VÅRA VARUMÄRKEN – HOSTING BY LIGULA

Hosting by Ligula erbjuder
lönsamma samarbeten och
hotellupplevelser. Vi brinner för att 
skapa och driva egna varumärken 
men förvaltar även gärna andras.

Vår långa erfarenhet av att äga och driva

hotell gör att vi kan skapa lönsamhet för andra 

varumärken än våra egna. Via Hosting by Ligula 

kan vi därför erbjuda värdskap för ditt varumärke.

Fördelen med det är att vi kan ta hand om ditt

varumärke när det gäller allt från att hyra eller

samäga en fastighet till drift av den dagliga

hotellverksamheten. Ligula är idag värd för hotell 

inom Radisson Hotels & Resorts i Stockholm, 

Malmö, Lund och Köpenhamn. Hotellen är

moderna med egna koncept och ligger i

expansiva områden.

Kriterier för Hosting by Ligula:

Vi erbjuder samarbete med andra operatörer 
och varumärken.

- Varumärken som passar vår hotellportfölj
- Värdegrund och villkor som går i linje med      
  Ligula Hospitality Group
- Minimum 3 stjärnor
- Fullservice

Ditt varumärke 
i trygga händer

Radisson Blu Hotel, Lund



THE ART of HOTEL LIVING

Detta huvudkoncept är uppdelat 
i fyra hörnstenar som gäller alla 

våra varumärken. 

Alla hotell inom Ligula arbetar under det gemensamma konceptet 
”The Art of Hotel Living” för att garantera en hög kvalitetsnivå för de olika 
varumärkena. Konceptet genomsyrar allt som ryms i verksamheterna - från 
det personliga mötet vid incheckning till hur rummet är inrett. Allt för att
förenkla och underlätta gästernas vistelse på våra hotell och skapa den 
goda upplevelsen. 

HUVUDKONCEPT

ProfilHotels Copenhagen Plaza

INSPIRED

IN TOUCH

EMPOWERED

PASSIONATELY

COLOURS, MODERN, JOY

GET UPDATED, INFORMATION, HIGH SPEED

COMFORTABLE, OPPORTUNITIES,
WELL-BEING, QUALITY

PROFESSIONAL, FRIENDLY, SERVICE

STAY



För att
göra en lång
historia kort

Fröet till det som idag är Ligula Hospitality Group 

såddes för över 20 år sedan i och med etableringen av 

ett antal restauranger och krogar i svenska storstäder. 

Restaurangverksamheten växte med hotell och vi

etablerade oss på marknaden genom ProfilHotels. 

Under åren har våra hotell blivit fler, marknaderna 

utvidgats och fler varumärken inom både hotell och 

restaurang har tillkommit. 

 Idag är Ligula Hospitality Group moderbolaget i 

en koncern som äger, förvaltar och utvecklar

varumärken inom hotell- och restaurangnäringen. 

Hotellverksamheterna är vår kärna men med den 

långa erfarenheten av restauranger i bagaget förenar 

och förädlar vi gärna hotell med våra restaurang-

koncept. Kort sagt, vår historia är lång men vi

blickar hellre framåt än tittar i backspegeln!

Kvalitet och service som gör gästens 
besök hos oss till en trivsam upplevelse 
har alltid varit vårt fokus oavsett
verksamhet, varumärke och marknad.

OM LIGULA

Kvalitet är vår ledstjärna 

Hotell i Sverige, Danmark
och Tyskland 

Vår vision och mission

Idag bedriver vi hotellverksamhet under varumärkena 

ProfilHotels by Ligula, Collection by Ligula, Motel L 

by Ligula, Good Morning Hotels by Ligula och 

Apartments by Ligula. I anslutning till våra hotell 

driver vi restaurangverksamhet under ett flertal 

varumärken. Vi är dessutom franchisetagare, genom 

Hosting by Ligula, till flera enheter inom Radisson 

Hotels & Resorts. 

Vi finns idag i Sverige, Danmark och Tyskland och

söker aktivt efter nya projekt i Sverige och

internationellt. Vi ser fram emot att etablera fler hotell 

internationellt och det är en del av vår långsiktiga 

affärsplan. Vi investerar strategiskt för att expandera i 

den takt omvärlden tillåter och som går i linje med vår 

vision, vår strategi och våra mål.

Ligula Hospitality Group AB med dotterbolag ska på 

ett professionellt och ödmjukt sätt skapa framgångar 

genom att förvalta, etablera och förädla varumärken 

och koncept inom hotell- och restaurangbranschen. 

Vår vision är att vara en respekterad och ansedd 

leverantör inom branschen. Vår mission och det vi 

arbetar med varje dag är att skapa en hassle-free 

experience för alla våra gäster oavsett anledningen till 

att de besöker oss.

ProfilHotels Central, Stockholm



Vårt ansvar
för en bättre 
morgondag

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ligula tar ansvar i den utsträckning vi kan och inom de
områden där vi gör störst skillnad. Vi integrerar affärsetiska 
ansvar med miljö, kvalitet, sociala förhållanden, mångfald och 
jämställdhet. För att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 
vill vi göra mer imorgon än vi gör idag. I vårt hållbarhetsarbete
utgår vi från FN:s 17 globala mål, och då främst de mål vi kan 
påverka i vår vardag.

Vi bryr oss extra mycket om
Mål 5 Jämställdhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Ligula Foundation

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Med jämställdhet menar vi kvinnors och mäns, oavsett ursprung eller etnisk 

bakgrund, lika möjlighet i fråga om arbete, anställningsvillkor, utbildning, 

utveckling och allmänna förutsättningar i arbetet. Vi jobbar aktivt för att våra 

verksamheter ska vara fria från trakasserier och kränkande särbehandling.

Ligula Hospitality Groups mål med jämställdheten är att ta tillvara olika

erfarenheter, kunskaper och värderingar, detta oavsett kön, läggning,

bakgrund eller härkomst. Vi delar ut bidrag till organisationer som gör

positiva insatser i och för samhället på lokal och global nivå.

Ligula Foundation är en välgörenhetsstiftelse med inriktning främst mot 

barn och djur. Stiftelsens arbete finansieras genom grundbidrag från

ägarfamiljen Löffler samt att 10 SEK av varje bokning som görs på

Ligulas hemsida går till Ligula Foundation. 

Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att

miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi följer lagstiftning

inom miljöområdet, arbetar efter årliga miljömål och utbildar medarbetare 

fortlöpande i miljöfrågor.

Vi arbetar ständigt för att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

för bolagets medarbetare så att arbetsförhållandena främjar var och ens hälsa, 

motivation och engagemang. Vi följer etiska regler och arbetsvillkor från

lokala branschorganisationer. Som aktör i hotellbranschen är det också av

stor vikt att motverka att människohandel förekommer i våra verksamheter.



SATSNINGAR OCH TILLVÄXT

Våra senaste
hotell
Ligula Hospitality Group söker ständigt nya möjligheter att förverkliga, 
och är även intresserade av att ta över, sköta och vidareutveckla
befintliga verksamheter. Inspireras av våra senaste hotellsatsningar:
ProfilHotels Halmstad, ProfilHotels Nacka och Motel L Lund. 

ProfilHotels Halmstad Plaza är ett nybyggt hotell med 
vårt eget restaurangkoncept Angelini samt skybaren 
Blu Skybar med havsutsikt från takterrassen.

Motel L i Lund är både ett inspirerande hotell och en 
självklar kreativ mötesplats för turister och framtidens 
innovatörer i stadsdelen Brunnshög i Lund.

ProfilHotels Nacka är ett hotell med närhet till både citypuls 
och natur i Stockholm. På hotellet finns restaurangkonceptet 
Angelini samt relaxavdelning med pool.



Låt oss göra
något bra
tillsammans
Har du en tanke du vill utveckla tillsammans med oss?  
En verksamhet att sälja som passar vår hotellportfölj?  
Driver du hotell under ett annat varumärke och önskar  
inkorporera det i något av Ligulas varumärken? Vi gillar  
nya projekt och satsningar och är gärna med från start.

INVESTERARE & SAMARBETSPARTNER

ProfilHotels Richmond, Köpenhamn

Fördelar med att 
samarbeta med oss

Flexibelt

Win-win

Korta beslutsvägar 

Vi vill skapa god affärsnytta för alla parter, bland 

annat genom att optimera fastigheterna i bådas in-

tressen. En av våra ledstjärnor är optimal vinst.

Vi vill se vinnare i alla intressentgrupper.

Det ska vara lika lätt att arbeta hos oss som med oss. 

Vår organisation är platt vilket innebär att vi har

korta beslutsvägar där vi kan komma snabbt till

avslut. Bra för dig, bra för oss. 

Vår flexibilitet och egen drift av hotell förbättrar 

möjligheterna för investerare och samarbetspartners 

att få de optimala kontrakten på aktuell marknad. 

Ligula erbjuder således olika former av kontrakts-

modeller. Modellerna kan bygga på såväl rörliga

som fasta avtal, eller en kombination, management-

avtal, annan eller blandad modell och alla med

eller utan garantier.



LIGULA HOSPITALITY GROUP  |   L IGULA.SE  |   GROWTH@LIGULA.SE


