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Mikael Forselius 

 Utdannet kokk, tilleggsutdannelse ved bland annet Cornell University og 
Norsk Vin-sommelier utdannelse

 Arbeidet i mange år med lokalmat og matkultur 

 Mottatt utmerkelsene Gla Egget, Trøndersk matpris, Bondelagskokken og 
Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 

 Trøndersk Matambassadør

 Årets Hotelier i Norge 

 Deltager og vinner av ”Smaken av Norge” i TV2 våren 2009, samt deltager i 
Det Norske måltid og flere andre matprogram  

 Gründer av bland annet Røros Bryggeri & Mineralvannfabrikk, Terroir Røros, 
Smaken av Røros og Røros delikatesser



Min fortelling……….

1974: Bunsta

1991: Grand Hotell

1994: HMS Carlskrona

1995: Røros 

2000: Trondheim

2008: Med kjærlighet til Røros

2017: BRITANNIA



En gulrot er ikke bare en gulrot



Et godt øl, med en historie at fortelle 



Hva med fremtiden?

• Bærekraft og ”økologi”

• Etikk og moral 

• Transparent

• De ekte og troverdige  historiefortellinger

• Fra kuriosa til merkevare



At selge service

• Er vel vår forretnings idè

• Å holde hva man lover

• Respekt for gjestens behov

• Tilfredstillelse av forventinger

• En klage er en mulighet



Et godt vertskap

• Få gjestene at føle seg velkommen

• Gi mer en forventet

• Se gjesten

• Lytte på gjesten 



BRITANNIA HOTEL

• Britannia har helt siden åpningen i 1870 hatt en plass i hjertet til Trondheims befolkning og 

folkets eierskap til hotellet vårt har vi stor respekt for. 

• Skal Britannia igjen bli et levende sted, må hotellet også ha en plass i Trondheims folkeliv.

• Det var dermed med stor ydmykhet for historien at vi tok fatt på denne oppgaven.

• Vi bygger hotellet for de neste 100 årene



Veien mot destinasjon Britannia Hotel

• En reise-anledning i seg selv

• Helhet

• Fag

• Interaktiv

• drive ny trafikk til trondheim

• Vekst i nye markeder

• noe for alle 



BRITANNIA HOTEL

• Britannia skal være en destinasjon i seg selv og kvalitet og fag skal 

stå i sentrum for alt vi gjør.

• 6 differensierte, nye mat og drikke konsept

• vi skal ta en posisjon som hotell og restauranthus både nasjonalt 

og internasjonalt

• Hotellet skal driftes av selskapet Britannia Hotel AS og under 

merkevaren Britannia Hotel. 



• februar 2019 åpner vi dørene og ønsker gjester fra hele verden velkommen 
til en oppgradert og nyrestaurert ”hvit svane”, der moderne komfort står i 
sentrum, men historien fortsatt sitter i veggene. www.britannia.no

http://www.britannia.no/

