
På Nextjet ser vi det som vår uppgift att krympa Sverige! Att göra vårt avlånga land lite 
mindre avlångt och minska avståndet mellan både orter och människor. 

www.nextjet.se

Hela Sveriges fl ygbolag.
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Petter Stordalen: Det som är bra för miljön är bra för ekonomin.

Kombinera lönsamhet 
med hållbarhet

AFFÄRSRESOR

EFFEKTIVISERA EKONOMIN
Rätt företagskort under-
lättar dina reseutgifter

ÖKA VÄRDET PÅ MÖTET
På annan ort främjas
gemenskap och kreativitet

MAXA DINA FÖRMÅNER
Bli medlem i hotellets
lojalitetsprogram

Missa inte
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Den perfekta affärsresebyrån 
är inte långt borta. 

TELEFON 08-585 747 00  |  E-MAIL INFO@TICKETBIZ.SE  |  TICKETBIZ.SE 

Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp om ert rese- och mötesbehov med fokus på att sänka era resekostnader, 
utan att ge avkall på den bästa lösningen för resenärerna.

Vi erbjuder de mest avancerade systemlösningarna för självbokning och den personliga servicen finns alltid där 
när ni behöver den. Detta tillsammans med våra mobila tjänster gör att ni kan känna er säkra och trygga under 
hela resan. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att få den perfekta helhetslösningen. Alltid nära

Framtidens resa går 
i enkelhetens tecken

Boka och administrera resan från dörr till dörr med endast några få klick på 
 dator, läsplatta och smart telefon, går det? Ja, de första systemen lanserats me n  de saknar 
 fortfarande kunder i Sverige. Vi är snart där men några utmaningar återstår för att göra 
 vardagen enklare för den som reser i tjänsten.

A
tt resa i tjäns-
ten är en trivial 
händelse för den 
 enskilde medar-
betaren. Men att 
boka och även 
a d m i n i s t r e r a  

 densamma är desto svårare. Jag 
har länge fantiserat om att ”hela 
resan” kan hanteras med allt från 
bokning, betalning, rese- och ut-
läggsräkning i direkt PC:n, läsplat-
tan och den smarta telefonen – 
helst med bara några få klick. 

”Tipping point”
Okomplicerade resor står för 
 majoriteten av resandet och själv-
bokas numera av de anställda ut-
an handpåläggning av någon re-
sebyråtjänsteman. En ”normal” 
arbetsplats gör tjänsteresehante-
ringen tillgänglig på intranäten 
för att få till ett uniformt rese- och 
 mötesbeteende med policystyr-
ning till bästa pris och miljöval. 
Digitalisering av aff ärsreseservice  
har nått en så kallad ”tipping 
point”, en vändpunkt där det inte 
längre fi nns någon återvändo till 
den traditionella servicen. Kvar för 
resebyråerna är att ge support och 
stöd åt de komplicerade resorna.

Bakom den ”tipping point” 
jag nu ser är smarta och mer 
 användarvänliga lösningar. Men 
 utvecklingen har gått långsamt 

och  citamenten har inte alltid fun-
nits med att fl ytta hanteringen  av 
resor till webben för slutkunden. 
Utbudet har varit  begränsat och 
marknaden präglad av  oligopol. 
Det nya mobila arbetssättet ger nu 
äntligen resenären en bättre egen 
kontroll, påverkan och självbe-
stämmande.

Snart i var mans hand
Det stora genombrottet kommer 
när ”hela resan” knyts ihop på ett 
ännu enklare sätt. Än idag består 
en ”reseprocess” av ett antal del-
moment som inte hänger ihop. 
Bokning, betalning och efterarbe-
tet med rese- och utläggsräkningar  
behöver integreras. Kunden är bå-
de beslutsfattaren och resenären 
och lösningarna måste tillgodose 
båda. 

Som de fl esta andra trender och 
buzzwords är det fl era branscher 
som tagit till sig och använder 
 begreppet BYOD (Bring Your Own 
Device). Enkelt uttryckt vill med-
arbetarna helst kunna arbeta fritt 
i olika verktyg. De förlitar sig mer 
på smarta telefoner och datorplat-
tor och mindre på sin PC vilket har 
fått många it- och säkerhetschefer 
sömnlösa.

Analysföretaget Gartner kallade  
för något år sedan BYOD för den 
mest radikala förändringen inom 
företags-it sedan persondatorns 

genomslag. Det är svårt att komma 
ifrån att BYOD är något som  ställer 
nya krav på organisationerna , 
inte minst på hur tjänsteresor 
 positioneras mot användarna. 
 Förespråkarna för BYOD talar om 
att  medarbetarna blir mer pro-
duktiva om de själva får välja sina 
 arbetsverktyg samt att de blir mer 
fl exibla i sitt arbete. Att låta med-
arbetarna få välja ses också som ett 
sätt för företaget att bli mer attrak-
tivt som arbetsgivare.

Snart där
De första lösningarna mot en 
 enklare ”ihopknuten” reseprocess 
har lanserats. Detta sätter press 
på branschen och påskyndar ut-
vecklingen. Den som tar sig an ut-
vecklingen med att ge ett komplett
 reseutbud och kombinera med au-
tomatiserad administration är en 
vinnare. Guldpokal till den som 
begriper sig på användarvänliga 
gränssnitt!Hela resan är inte  bara 
bokning av tåg, fl yg och hotell. Som 
rådgivand e konsult inom travel 
management kan jag gång på gång 
konstatera behoven att koppla det 
globala med det lokala. Tjänste-
resor börjar och slutar oftast med 
 lokala och regionala resor med 
länstrafi k, kollektivtrafi k och egen 
bil. Här saknas både utbud, idéer 
och kompetens hos självboknings-
expterna.

enna tidning lyfter 
 lösningar som ska under-
lätta och eff ektivisera resor 
och möten för företag och 
aff ärsresenärer. Jag önskar 
er en trevlig och intressant  
 läsning!

Det stora 
 genombrottet 
kommer när 
”hela resan” 
knyts ihop på 
ett ännu enklare 
sätt. 

Lambros Andréasson
Sidecore AB
FOTO: SOPHIE ANDRÉASSON

David Nilsson
Project Manager,
Affärsresor.
FOTO: EMELIE PALMCRANTZ
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Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
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LUMA har vuxit med nya lokaler – testa oss!
I Hammarby Sjöstad, bara 8 minuter från Stockholms Central finns en 
unik konferensanläggning. I den gamla lampfabriken erbjuder Luma 
Restaurang & Konferens hela 13 designade mötesrum. Dessutom en 
uppskattad restaurang för konferensgäster, Sjöstadsbor och anställda  
i närområdet.

Välkommen du också! 

För dig som är ny mötesbokare hos oss – erbjuder vi oslagbara prova 
på-erbjudanden. 

Kontakta oss på 08-5788 3100 eller luma.se@sodexo.com

Kontakta oss
020-64 00 00 
Bokningsservice.se@sodexo.com

MÖTEN SOM BERÖR!
VÅRA HOTELL- & MÖTESANLÄGGNINGAR: 

 IFL Kämpasten, Sigtuna
 Nynäs Havsbad, Nynäshamn
 Skytteholm Hotell & Konferens, Ekerö
 Luma Restaurang & Konferens, Stockholm
 Drottninggatan 89, Stockholm
 Centralhuset Konferens, Göteborg
 Ullevigatan Restaurang, Möten & Event, Göteborg
 Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar
 Nordens Ark Hotell & Konferens, Bohuslän
 Pronova Konferens, Norrköping
 Elmia, Jönköping
 Koppar Restaurang & Konferens, 

  Västerås – öppnar augusti 2014 
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Alltfl er hotell kan idag erbjuda 
 sina kunder lojalitetsprogram, och 
alltfl er blir medlemmar. Ett loja-
litetsprogram innebär att med-
lemmar blir hedersgäster och får 
 specialerbjudanden och andra 
fördelar. Det fi nns olika nivåer 
 beroende på hur mycket man reser 
och bor. Exempel på belöningar är 
sen check-out, snabb incheckning 
och utcheckning, gratis dagstid-
ning och en gratis uppgradering 
av rummet. Andra belöningar kan 
vara rabatterade priser med exem-
pelvis fl ygbolag, biluthyrningsfi r-
mor och lokala turismföretag. 

Extra förmåner
–Resenären får möjlighet att 
 samla poäng och få extra förmåner 
och erbjudanden. De extra förmå-
nerna gör resandet lite lättare för 
den som är tvungen att på grund 
av arbete spendera sin tid borta 
från hemmet. De poäng som den 
anställde får kan lösas in som fri-
nätter, vilket kan ses som en form 
av rabatt till företaget eller en per-
sonalförmån för den anställde , 

 beroende på vilken resepolicy 
 företaget har. Hur poängen utnytt-
jas är alltid en överenskommelse 
mellan den anställde och företa-
get, förklarar Johan Kukacka, vd 
på en global hotellkedja.

Passar alla typer
Att vara medlem i ett lojalitets-
program är mycket vanligt bland 
 affärsresenärer. Johan Kukacka 
uppskattar att 80 till 90 procent av 
aff ärsresenärerna är med i något 
program. Många är även medlem-
mar i fl era program, beroende på 
hur resemönstret ser ut.

Det är uppenbarligen stort bland 
de som reser ofta eftersom det ger 
fördelar i vardagen. Men är de till 
för alla? Kan de anpassas efter både 
mindre och större företag och den 
vane och ovane resenären?

– Det fi nns fl era olika varianter. 

 Exempelvis kan företag välja att få 
samlade poäng till ett gemensamt 
 företagskonto. Detta är i många 
fall uppskattat av mindre företag 
som då kan styra centralt över hur 
exempelvis poäng utnyttjas. 

Tekniken styr utvecklingen
Den ovane resenären har också 
fördelar, även om denne inte  reser 
frekvent. Exempelvis får alla ta del 
av specialerbjudanden, redan  efter 
fyra till fem nätter börjar förmå-
ner på hotellen och möjlighet till 
 poänguttag. Hos en global kedja 
har den som inte reser ofta även 
möjlighet att samla poäng, nästan 
oavsett var i världen resan går.

Utvecklingen har gått mot mer 
individanpassade erbjudanden 
och förmåner, mycket tack vare att 
tekniken bakom blir bättre. Enligt 
Johan Kukacka är lojalitetspro-
gram här för att stanna. 

TILLGANG TILL 
FLERA FÖRMÅNER

 ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

Hotellboende är för många förknippat med 
positiva upplevelser. Många som reser ofta i tjäns-
ten off rar en del av sin privata tid, borta från familj och 
vänner. Då är det viktigt med det där lilla extra, som ett 
lojalitetsprogram.

FÖRMÅNER

Johan Kukacka
Vd på en global 
 hotellkedja.

FOTO: PRIVAT

Resenären får möjlighet att 
 samla poäng och få extra för-
måner och  erbjudanden.

Med lojalitetsprogram får du

FOTO. THINKSTOCK
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RÄKNA MED  RESULTAT
” Mgruppens Executive MBA har gett mig 

möjlighet till fördjupade kunskaper inom 

många områden som är viktiga för mitt 

ledarskap. Intressanta föreläsningar, givande 

projektarbeten och  skapandet av ett brett 

kontaktnät är bara några av de fördelar som 

kurserna har gett. Helt enkelt en toppen-

utbildning som jag har haft och kommer ha 

stor nytta av i mitt arbete!” 

 GUNILLA HELLQVIST  
VICE PRESIDENT, MARKET OPERATIONS  
NASDAQ OMX

” Mgruppens Executive MBA program har 

ändrat mitt sätt att tänka och agera i mitt 

dagliga arbete. Idag är det ofta jag som 

ställer frågorna och diskuterar och driver 

strategiska ämnen och finans iella nyckeltal 

som leder till framgång för företaget. 

Nätverket jag har fått under dessa år är 

också en enorm resurs när det gäller att lösa 

någon utmaning. Jag är imponerad av 

Mgruppens upplägg med  inter nationella 

studier och  fantastiska föreläsare blandat 

med intressant litteratur.”

 MARIE HAGBERG  
KVALITETS- OCH MILJÖDIREKTÖR 
MTR

” Mgruppens Executive MBA program har 

verkligen inneburit ett stort kompetenslyft 

för mig som ledare. Jag har fått en komplett 

mycket användbar verktygslåda av modern 

och framtidsinriktad kunskap inom ledar-

skap, strategi och ekonomi. Alla föreläsare 

har genom hela programmet hållit yppersta 

klass. Alla nya vänner som jag fått för hela 

livet gör utbildningen extra upplyftande.”

 THOMAS BERGER 
CU LEADER 
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 
NORDIC & BALTIC REGION

utvecklar dig som chef och ledare. Med sex starter årligen och en  flexibel 

modulupp byggnad har du  friheten att själv bestämma hur du bäst utvecklas. 

För fler start datum och mer information, kontakta våra  utbildningsrådgivare  

på tel. +46-8-731 41 51 eller besök www.mgruppen.se/emba

MGRUPPENS

EXECUTIVE MBA

Chefs- och ledarutbildningar som utvecklar företag.  www.mgruppen.se

I dag är det inte biljettpriserna 
som täcker kostnaderna på många 
av linjerna utan det krävs nytän-
kande för att skapa lönsamhet. 

Gotlandstrafi ken var fram till 
2009 hårt reglerad för att skydda 
den av staten upphandlade trafi -
ken. Dörren öppnades för konkur-
rens men först nu till sommaren 
fi nns ett alternativ för dem som 
vill besöka ön; Gotlandsbåten som 
under sommarmånaderna ska tra-
fi kera sträckan Visby – Västervik. 

En markant ökning
Kritikerna menar att konkurrens 
försämrar för den fasta trafi k som 
drivs året runt. Tillskyndarna häv-
dar att det lockar fl er resenärer och 
gör Gotland mer attraktivt. Som 
exempel pekar man på hur fl yget 
påverkades när Gotlandsfl yg dök 

upp 2001. Resorna blev billigare , 
turtätheten ökade och antalet 
 resenärer växte. 

– Vi ser paralleller med andra 
områden där konkurrens med-
fört förbättringar. När vi öppnade 
ny trafi k mellan Helsingborg och 
Helsingör innebar det en markant 
ökning av antalet resenärer vilket 
kom alla till nytta. På samma sätt 
har ökad konkurrens inom fl y-
get gett lägre priser, möjligheter 
för fl er att fl yga, samtidigt som de 
stora bolagen måste eff ektivisera  
verksamheten och ge resenä-
ren mer värde för pengarna för 
att klara  konkurrensen. Det säger 
Lars Meijer, vd för Gotlandsbåten. 

Mindre miljöpåverkan
Att utmana monopol är svårt 
och även för trafi ken till Gotland 
har många hinder behövt klaras 
 innan all var klart. Region Got-
land är mycket positiva men det 
krävs investeringar och arbete 
för att  vara klara till sommaren. 
 Exempelvis är hamnen i Visby en 
 begränsning och ombyggnatio-
ner görs nu för den utökade trafi -
ken. Vad är det då som en ny aktör 
kan göra som inte nuvarande tra-
fi k klarar?

– Vi ska givetvis inte kopiera Got-
landsbolaget och ser oss mer som 
komplement än konkurrent. Vi 

väljer att ta den kortaste vägen till 
Visby och för att minska miljöpå-
verkan ytterligare kör vi långsam-
mare vilket spar väldigt mycket 
bränsle. Det gör att vi även kan
 hålla lägre priser men vi ska också 
fylla våra turer med innehåll, akti-
viteter, kanske lite underhållning 
och möjligheter som resenärerna 
ser som positiva när de reser. 

Utöka trafiken
Vi ska vara miljövänligare, lite roli-
gare, lite bättre och lite mer spän-
nande för locka fl er resenärer. Ett 
kreativt tänkande gör att vi ser 
stora möjligheter för framtiden. 
Om några år kan vi förhoppnings-
vis utöka trafi ken till fl er turer och 
även ytterligare fartyg, avslutar 
Lars Meijer. 

Till sommaren får vi se hur den 
nya och lilla aktören Gotlandsbå-
ten klarar av att utmana och kom-
plettera stora Gotlandsbolaget. 

Färjetrafiken på Östersjön 
är en tuff marknad med 
skoningslöst hård konkur-
rens.

Konkurrens till Gotland

 OLA HANSON

redaktionen@mediaplanet.com

Vi ska vara 
miljövänligare , lite 
 roligare, lite bättre och 
lite mer spännande för 
locka fl er resenärer.

FÖRMÅNER. Det finns olika  nivåer 
 beroende på hur mycket man reser 
och bor. Exempel på belöningar är 
sen check-out, snabb incheckning 
och utcheckning, gratis dagstid-
ning och en gratis uppgradering av 
 rummet. FOTO: THINKSTOCK 

POSITIVA. Region Gotland är mycket positiva men det krävs  investeringar och arbete för att  vara klara till sommaren. 
FOTO: THINKSTOCK 

BÅTTRAFIK

Lars Meijer
Vd för Gotlands-
båten. 
FOTO: MAGDALENA BJÖRNSDOTTER

FOTO. THINKSTOCK

FOTO. THINKSTOCK

 ■ Vad erbjuder ni? 
– På Stora Essingen ligger en av 
Stockholms största konferens-
anläggningar, Essinge Konfe-
rens. Här fi nns konferens- och 
grupprum, hörsalar, utställ-
ningsytor, mingelytor och fest-
våningar i en fl exibel mix för 
 både små och stora möten. Upp 
till 450 mötesdeltagare ryms i 
största salen och efter en hel-
dagskonferens med avslutande  
fest tar man enkelt tvärba-
nan  eller bussen hem eller till 
 hotellet man bokat för natten. 
För sängar är det enda vi inte 
har!

 ■ Vad gör ert geografiska 
läge aktuellt? 
– Vi har märkt av en ökad efter-
frågan på dagkonferensanlägg-
ningar som erbjuder möjlighe-
ter till eff ektiva möten.  Eff ektivt 
som i nära, fl exibelt och med 
rätt teknisk utrustning. Hos oss 
får man mötas nära city, allmän-
na kommunikationer och med 
bra parkeringsmöjligheter. Som 
en bonus har vi Essingefj ärden 
 utanför husknuten. Vågskvalp 
gör underverk för kreativiteten!

 ■ Vad är viktigast för 
 företags konferenser
– Det viktigaste för ett företags 
möte är utan tvekan resultatet. 
Det är en investering att sam-
la deltagare till ett möte och vår 
viktigaste uppgift är att bidra 
till att mål och önskat resultat 
uppnås. För att säkerställa mål-
uppfyllelsen har man alltid en 
 dedikerad och erfaren konfe-
rens- och eventkoordinator hos 
oss. Det tror vi är nyckeln till 
framgång för det lyckade mötet.

REDAKTIONEN

redaktionen@mediaplanet.com

Anna
Blänning
Konferenschef
på Essinge 
 Konferens
FOTO: OLA STRANGEWAYS
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 ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com

Det är inte ovanligt att varda-
gen präglas av stress. Mötena 
ska vara korta och koncisa vilket 
 betyder att det inte lämnas något 
utrymme  för diskussion, många 
gånger fi nns det inte ens möjlig-
het att få prata till punkt. 

– Att konferera på annan ort är väl-
digt tidseff ektivt. Det betyder inte 
att man måste åka långt, det  räcker 
med att man tar sig utanför stan. 

Deltagarna får vara ifred och kan 
fokusera på uppgiften de har fram-
för sig. Det fi nns även möjlighet till 
fl era mindre möten, vilket betyder 
att möten som skulle ha  tagit två 
veckor att genomföra kan klaras av 
på två dagar, förklarar  Elisabeth 
Haglund, vd på  Hotell Tylösand.

Skapa större gemenskap
I bland kan det vara så att man 
 bara vill man endast ha konfe-
rens över dagen. Men deltagarna  
vill helst inte bara sitta låsta i 
 stolen och konferera, de vill  prata 
och dela erfarenheter med var-
andra. Med övernattning får man 

även den sociala biten, vilket kan 
skapa en större gemenskap bland 
 deltagarna.

Planera konferensen klokt
– Man spenderar väldigt mycket  
tid tillsammans, man sitter bland 
annat  i  möten under dagen, man 
har  gemensamma aktiviteter på 
eftermiddagen och på kvällen 
äter man middag och minglar. Det 
skapar inte enbart en känsla av 
 gemenskap, med en lättsam stäm-
ning ökar även kreativiteten bland 
deltagarna.

Det första man ska tänka på när 
man planerar en konferens är att 

tydliggöra syftet. Det kan skilja 
sig väldigt mycket från företag till 
 företag. Vissa ser det som en inlär-
ningsprocess, spridning av infor-
mation, ett sätt att öka sin försälj-
ning eller att lära känna varandra. 
Men det är viktigt att vika lite tid åt 
aktiviteter och icke protokollförda 
diskussioner.

Mötet alltid nödvändigt
– Jag tror på mötet mellan männ-
iskor. Vi behöver erfarenhetsut-
bytet, att träff as öga mot öga och 
 interagera med varandra. Formen 
på mötet kan variera, men mötet 
är något som alltid kommer att 
 vara nödvändigt. 

Konferera på annan ort 
och öka värdet på mötena

GEMENSKAP OCH KREATIVITET. Man spenderar väldigt 
mycket  tid tillsammans, man sitter bland annat  i  möten 
 under dagen, man har  gemensamma aktiviteter på efter-
middagen och på kvällen äter man middag och minglar. Det 
skapar inte enbart en känsla av  gemenskap, med en lättsam 
stämning ökar även kreativiteten bland deltagarna. 
FOTO: PAMELA.SE 

NYHETER

Företaget 
måste:
Kontakta en researrangör och 
berätta vad ni vill få ut av er resa.

 ■ Betala fakturan för resan.

Researrangören kommer 
tar hand om att:

 ■ Fundera ut ett passande res-
mål.

 ■ Planera resrutten och dess 
hålltider.

 ■ Lägga upp ett inspirerande 
program som inramning av kon-
ferensdelen av resan.

 ■ Boka kunniga lokalguider.
 ■ Leta upp trevliga restaur-

anger med rätt läge, bra mat och 
passande priser. 

 ■ Boka måltider på de passande 
restaurangerna.

 ■ Leta upp ett hotell som har 
 lediga rum rätt datum.

 ■ Se till att hotellpriset ligger på 
en bra nivå i förhållande till res-
mål och hotellstandard.

 ■ Kolla så att hotellet har de 
konferensfaciliteter som kun-
den önskar.

 ■ Kolla upp vilka avboknings-
regler som gäller om kunden vill 
avboka alla eller några av rum-
men.

 ■ Preliminärboka hotellet för 
att ge kunden några veckor att 
fundera.

 ■ Boka hotellet.
 ■ Skicka rumslista till hotellet.
 ■ Skicka uppdaterad rumslista 

när någon har avbokat eller till-
kommit.

 ■ Leta upp passande fl ygrutter 
och -tider.

 ■ Boka fl ygbiljetter.
 ■ Boka buss på resmålet eller 

ifrån hemorten.
 ■ Ordna en reseledare som 

 följer med på resan och tar hand 
om alla praktiska göromål.

KONFERENS

MÖTEN SOM INSPIRERAR
Vi har 32 konferenslokaler, kongresshall, 230 rum, 
spa i världsklass, sju km vit sandstrand, restauranger, 
barer, nattklubb, Sveriges största konstgalleri och 
mycket mer. Allt på ett ställe. Vi är Hotel Tylösand. 

Ring oss så berättar vi mer 035-305 05
tylosand.se

 KARIN YDREFELT

Manager, Group Department 

Elisabeth Haglund
Vd på Hotell Tylösand.
FOTO: PAMELA.SE 

MÖTEN

Under en konferens vill deltagarna inte enbart sitta  i möte, de vill även ha  någon form av aktivitet  
på schemat . Genom att anordna konferensen på en  hotellanläggning tillgodoses   båda behoven.

Det första man ska tänka på 
när man planerar en konfe-
rens är att tydliggöra syftet. 

HUR MAN KOMMER IVÄG



Telefon 08-402 09 00   sekreterare@svettmottagningen.se  www.svettmottagningen.se

Svettmottagningen Hidroskliniken erbjuder patienter med 
extrem svettning, hyperhidros, hjälp. Vi utreder och behandlar 
handsvett, fotsvett, svettning i armhålor, ansikte, huvud, 
ljumskar och på många andra delar av kroppen.

Om svettningarna knappt kan tolereras och ofta begränsar 
dagliga aktiviteter kan du via EU-regler få kostnadsfri hyper-
hidrosbehandling vid våra kliniker i Köpenhamn och Oslo. 
Kliniken i Köpenhamn ligger vid Kastrup. Båda klinikerna 
har svensktalande läkare. Du kan även få viss reseersättning. 

Läs mer på www.svettmottagningen.se eller kontakta oss  
via e-post sekreterare@svettmottagningen.se eller telefon  
08-40 20 900 om du vill veta mer.

Kostnadsfri 
svettbehandling

RESFEBER GRUPP & KONFERENS 
Välkommen med din förfrågan. Tel: 08 - 4000 6500, e-post: gruppresor@resfeber.se

DU FIXAR  
RESESÄLLSKAPET.
VI FIXAR RESTEN.

TA MED FÖRETAGET, VÄNNERNA  
ELLER FÖRENINGEN. 
Flygbiljetter, transfer och hotell • Alltid kostnadsfri offert  
• Evenemangsbiljetter • Resturangbokningar och inspirationstips  
• Resmål över hela världen

grupp & konferens

Scandorama Grupp & Konferens har mer än trettio års erfarenhet  
av att arrangera grupp-, special- och konferensresor i Europa. Med  
oss syr du enkelt ihop ett inspirerande reseprogram. 

SCANDORAMA GRUPP & KONFERENS 
Box 4048, 203 11 Malmö
konferens@scandorama.se
040-600 00 60 
gok.scandorama.se

Brainstorm med operaavslut, 
Arena di Verona, Italien.

Frukostseminarium med 
patisserieodyssé, Paris, Frankrike.

���������	
��	
���

Workshop-weekend med 
Distillery Tour, Skottland, 
Storbritannien. 



8  ·  MARS 2014 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

ALLTID
FASTA PRISER
RÄKNAT PÅ KORTASTE VÄGEN
I TAXIKURIRS MOBILAPP

VART DU ÄN ÅKER PÅ VÅRA 43 TAXIKURIRORTER I SVERIGE, 
kan du använda appen.

FÖLJ DIN BOKNING LIVE I DIN SMARTPHONE
Gå ut till din TaxiKurirbil exakt när den kommer.

GÅ FÖRE KÖN
Vår app är späckad med förmåner som gör din taxiresa både 
billigare och bättre. Du går till exempel före i kön.

Använd någon av QR-koderna ovanför 
för att komma direkt till din app-butik, 

eller gå in på www.taxiappen.se

Petter Stordalen är en person som väcker känslor. En som sticker ut, visar 
enormt engagemang i frågor som ligger nära hans hjärta och ständigt utmanar invanda 
mönster och konventioner. Men främst är han en framgångsrik aff ärsman i den tuff a ho-
tellbranschen. Vad gör att han lyckas där andra ser hinder?

Att intervjua en norrman under OS kan 
vara prövande men Petter Stordalen ut-
trycker bara glädje över de svenska fram-
gångarna. Kanske är det där hans storhet 
ligger; att se, förstå och uppskatta pre-
stationer utöver de vanliga. Insikter han 
 sedan omvandlar till framgångsfaktorer 
i den egna verksamheten.

– Skillnaden mellan ett fantastiskt 
 hotell och ett bra hotell ligger hos per-
sonalen, deras hjärta och hjärna. När vi 
tillsammans får alla att känna stolthet, 
glädje, passion och engagemang över att 
arbeta hos oss, då får gästerna den  bästa 
servicen, känner sig extra välkomna, 
uppmärksammade och väljer våra hotell. 
Där ligger nyckeln till framgång.

Individen styr
Samtidigt lyfter Petter fram vikten av att 
aldrig vara nöjd, att ständigt förbättra  
och få alla att förstå att det som är bra i 
dag 

– Tiden då ”one brand fi ts all” och  hotell 
mest var en praktisk plats att  sova på 
är defi nitivt förbi. I dag handlar det om 
 hotell anpassade till individuella krav, en 
helhetsupplevelse där personalens om-
tanke, detaljer och helhet avgör. Vi arbe-
tar i dag med ett femtontal olika brands 
som riktar sig till olika  människor. 
 Gemensamt är dock att du alltid ska få 
den bästa servicen och det bästa bemö-
tandet. Oavsett om du betalar för budget 
eller lyx. 

Petter talar om nytänkande, valfrihet 
och hur individuella önskemål styr. Hur 
vi gäster erbjuds individuella lösningar, 
senaste tekniken, detaljerna, valfrihe-
ten och allt extra. Men vi vill att det ingår 
i priset. 

– Nu arbetar vi mycket med att  erbjuda 
sund mat, träning, sociala aktiviteter 
och en mängd nya detaljer. Samtidigt ska 
sängarna fortsatt vara de bästa, det tråd-
lösa nätverket snabbt, rätt tv-kanaler 
och allt annat som bara förväntas fi nnas 
där. Socialt blir hotellen allt mer öppna 
mötesplatser dit många söker sig, även 
om de inte ska bo där. Det är några av ut-
gångspunkterna när vi utformar våra 
 hotell. 

Lönsam hållbarhet
Petter Stordalen har också gjort sig känd 
som både miljökämpe och kapitalist. En 
kapitalist som ser det möjligt att kombi-
nera lönsamhet med hållbarhet. 

– Vi driver koncernen med en triple 
bottom line fi losofi  där profi t, mänsklig-
het och miljö alla räknas lika. Det som är 
bra för miljön är bra för ekonomin. Exem-
pelvis hushålla med resurser och agera 
hållbart. Det skapar även engagemang 
och stolthet hos våra anställda som är 

DEN HÅLLBARE 
KAPITALISTEN 

 OLA HANSON

redaktionen@mediaplanet.com

ENGAGEMANG

PROFILINSPIRATION

Petter 
Stordalen

 ■ Köpte 1996 
in sig i  Choice 
Hotels och 
förvärvade
 hotellkedjorna 
Home samt 
InterNor. 

 ■ Har  genom 
förvärv och 
 nyetableringar 
vuxit  till 
 största 
 hotellkedjan i 
 Skandinavien 
med över 170 
 hotell och 
 närmare 10 
000  anställda. 

 ■ Petter 
 Stordalen 
blev år 2004 
 utsedd 
till årets 
 affärsman i  
 Skandinavien. 

med och bidrar till ett långsiktigt håll-
bart samhälle. Dagens kapitalism hand-
lar om kortsiktiga och maximala vinster. 
Det fungerar inte det för framtiden. Vi 
ser bevis på hur hotellgäster redan i dag 
väljer bort dem som inte agerar hållbart 
och med samhällsansvar. 

 ■ Om du får tänka fritt om fram-
tidens hotell, vad möter mig som 
gäst om några år?
– Då får du alltid ditt favoritrum.  Bilden 
på din familj och hund står på skrivbor-
det. På nattduksbordet ligger favorit-
boken, i kylen står ölen du är  sugen på 
i dag och på kudden ligger det godis du 
önskar. På TV har du fi lmen du inte hun-
nit se, din dator kopplar upp automatiskt 
med familjen eller kontoret. På gymmet 
är ditt träningsprogram inlagt och du får 
veta vilka av dina favoriträtter restau-
rangen föreslår när du är klar för middag. 
Och över allt detta svävar en personal 
som gör att du känner dig omhänderta-
gen, älskad och speciell. En personal som 
du älskar nästan lika mycket som din 
 familj. Hur låter det, avslutar Petter med 
ett skratt innan det är dags för nytt möte 
med personalen. 

Jag hinner kasta en snabb sista fråga 
till Petter om hur han ser på framtiden 
när han skyndar iväg.

– Absolut lysande! Det fi nns alltid plats 
för bra hotell och det är den engagerade 
personalen som gör skillnaden. 

NYHETER

Nu arbetar vi mycket 
med att erbjuda  sund 
mat,  träning, sociala ak-
tiviteter och en mängd 
nya detaljer. 

FOTO: BRUNO EHRS
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HÄR KOMMER 
GOTLANDSBÅTEN! 
SKA DU TILL VISBY? ÅK TILL VÄSTERVIK! 
Gotland och Västervik är två av sommarsveriges bästa resmål. 
Det är en av anledningarna till att vi i sommar startar vår färjelinje 
mellan Visby och Västervik.

Din resa med Gotlandsbåten blir en härlig upplevelse i sig. Dessutom 
håller vi priser som får även plånboken att njuta av semestern. I år 
���������	�
�������

���������������������	���
Vi önskar dig välkommen ombord!

Billigare!
Närmaste vägen betyder lägre kostnader. 
Hos oss hittar du rimligare priser. Jämför gärna!

Roligare På båten kommer det hända saker. Att du är på väg till 
Gotland ska kännas, smakas och höras.

Smartare Du ska betala för det du vill ha. Inte mer. Inte mindre.

10% Rabatt för
 DI:s läsare!*
Ange koden när du bokar: 
AFFR140331

*Gäller ej ekonomibiljetter.

Det har skett en förändring. 
Omprioritering av vår tid 

har lett till färre och kortare 
konferenser och utbildningar. 
Beslut fattas idag alltmer utan 
en fastställd dagordning. Och vi 
ger oss sällan tid att sitta ner och 
prata ostört.

Men att driva företag framåt 
med enbart kommunikation på 
distans är att underskatta värdet 
av ”human to human”. I bland är 
det klokt att ägna strategiska 
diskussioner tid. Då är det per-
sonliga mötet helt ovärderligt 
och platsen man väljer synnerli-
gen väsentlig.

Prioritera kundens tid rätt
Med snart 25 års erfarenhet av 
konferenser är vi väl medvetna 
om vikten av att prioritera våra 
kunders tid. Ett välorganiserat 
möte, från start till mål, är nyck-
eln till framgång och inget man 
lämnar åt slumpen. 

Som en av våra kunder sa: 
”Nuförtiden har jag bara  mina 
kollegor till låns under en 
 begränsad tid. Detta ställer ännu 
högre krav på att mötet är väl-
organiserat. I det ingår att väl-
ja rätt konferenspartner som 
 tidigt förstår vårt företags behov 
och mål.”

Och det gör Hjortviken. Ditt 
möte är vårt fokus, service och 
omtanke är vår själ. Och kanske 
viktigast av allt, hos oss blir du 
aldrig en i mängden!

Varmt välkommen till Hindås 
och Hjortviken!INDIVIDUELLA KRAV. Tiden då ”one brand fits all” och 

 hotell mest var en praktisk plats att  sova på är definitivt 
förbi. I dag handlar det om  hotell anpassade till individu-
ella krav, en helhetsupplevelse där personalens omtanke, 
 detaljer och helhet avgör. FOTO: BRUNO EHRS

Det fi nns  alltid plats 
för bra  hotell och det 
är den  engagerade 
personalen  som gör 
 skillnaden. 
Petter Stordalen

SUZANNE PARENIUS

redaktionen@mediaplanet.com

Zusanne Parenius
Vd, Hjortviken
FOTO: MARIE ULLNERT
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– Hälften av alla möten är me-
ningslösa. Det menar de  svenska 
chefer som tillfrågades i  Unionens 

enkät. Möten, sammanträden 
och konferenser är ett ständigt 
 gissel, som stjäl mycket av  tiden 
som  istället kan användas till 
att  faktiskt generera pengar till 
 företaget.

Viktigt med rätt miljö
Tidningen Forbes anser att de vik-
tigaste ingredienserna till att få till 
ett effektivt möte är att vara  tydlig 
med målet med mötet, att halvera  
den avsatta mötestiden och att 
starta mötet på tid, inte en sekund 
för sent. Patrik  Dyrendahl  som 
jobbar på en av Sveriges största 
biografanläggningar  menar också 
att man behöver  hitta den  minsta 
gemensamma nämnaren för del-
tagarna, och skapa ett kreativt 
 möte som inspirerar  deltagarna.

– Involvera alla en mötesform 
som tar fram alla goda idéer, till 
 exempel open space. Fråga er o ckså 
 vilken miljö som passar för just 
 detta möte och denna målgrupp. 
Vad vill vi kommunicera och hur 
kan vi med teknikens hjälp enga-
gera gruppen?

Ombyte förnöjer
Patrik Dyrendahl ser en trend att 
fler vill träffas mindre ofta och i ett 
större sammanhang. Men en kon-
ferens behöver inte förläggas i en 
traditionell konferensmiljö med 
en eller flera talare som maler på 
från talarstolen. 

– Tänk nytt. I våra biosalonger  
har vi den stora fördelen att  kunna 
använda ljudet och bilden från 
duken att fånga åhörarna. För att 

 engagera  deltagarna kan men-
tometerknappar användas där 
 resultaten syns på duken direkt. 
Det är ett par  exempel på hur man 
kan skapa ett  möte eller konferens 
som troligen blir mer ihågkom-
men än mycket  annat.

Engagera deltagarna
Oavsett vilken inspirerande miljö 
man kan hitta för mötet, så gäller 
det till syvende och sist att mötes-
ledaren kan engagera deltagarna  
och tydligt kommunicera syf-
tet. Först när mötet upplevs som 
 meningsfullt har man lyckats.  
Källa: Novus för Unionens chefstidning 
Position, 2012.

Kreativa mötesplatser

 ULRIKA FALLENIUS

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

SPARA TID

Spara tid 
och håll 
möten nära 
flygplatser

Nyckeln till effektiva möten är 
att alla är på plats i tid och kom-
mer väl förberedda. Men i denna 
tid av pressade scheman gäller 
det också att maximera dygnets 
vakna timmar. Ett sätt att spara 
tid för mötesdeltagare som  reser 
in från olika delar av landet, 
 eller utomlands ifrån, är att för-
lägga mötet eller konferensen 
vid en flygplats. På så vis sparar 
man både tid för deltagarna och 
pengar för företaget. 

Sänker kostnaderna
– Flyger man in deltagare från de 
nordiska länderna på morgonen 
och konfererar i nära anslutning 
till en flygplats, kan man lätt få 
en hel arbetsdag tillsammans, 
och ändå vara hemma igen till 
middagen. 

Det menar Henrik Berghult, 
Vd på ett av de stora hotellen vid 
Arlanda. Han tillägger att man 
sparar upp emot 2,5 timme i 
transfertid, per deltagare. 

– Håller ett företag en konfe-
rens för 250 personer ur perso-
nalen blir det 625 arbetstimmar 
totalt, som används till något 
mer produktivt än resande. Inte 
minst sparar företagen pengar  
genom att inte behöva lägga 
 stora summor på flygtåg eller 
taxi. 

ULRIKA FALLENIUS

redaktionen@mediaplanet.com

Alltför mycket av arbetsveckans tid tillbringas i möten, som många gånger saknar syfte 
och mål. Att istället skapa engagemang på annat ställe än i konferensrummet kan vara en god idé.

 ■ Fråga: Hur kan man göra 
möten mer tidseffektiva?

 ■ Svar: Samla inresande 
deltagare nära en flygplats.

TIPS

Patrik Dyrendahl
Mötesansvarig på en av  
Sveriges största biografanläggningar.
FOTO: ULF HINDS

MÖTEN

INSPIRATION. Oavsett vilken inspirerande miljö man kan hitta för mötet, så gäller det till syvende och sist att mötesledaren kan engagera deltagarna  och tydligt 
 kommunicera syftet. Först när mötet upplevs som  meningsfullt har man lyckats.   FOTO: THINKSTOCK 

ENGAGERAR DELTAGARNA



CLARION HOTEL ARLANDA AIRPORT  |  TEL 08-444 18 00  |  CHOICE.SE/CLARION/ARLANDAAIRPORT

Clarion loves
getting closer
Oslagbart läge, precis vid gaten. varför stressa?

Hos oss kan du sova lite längre, njuta av frukostbuffén och 
ändå komma i tid till avgång. Lite närmare, mycket bättre!

Välkommen till Skandinaviens närmaste mötesplats, 
Clarion Hotel Arlanda Airport.
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INSPIRATION

EFFEKTIVISERA HANTERINGEN  
AV RESERÄKNINGAR

Såväl affärsresenärer som deras arbetsgivare söker ständigt metoder att rationali-
sera hanteringen av reseräkningar och utlägg som görs i samband med affärsresor. 

ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

ånga kortföretag erbjuder 
 användarvänliga administrativa 
stöd som gör att reseräkningshan-
teringen kan integreras med före-
tagets befintliga affärssystem.

Allt fler företag strävar efter att 
effektivisera administrationen av 
sina resande medarbetares utlägg.  
Många kortleverantörer erbjuder 
därför elektroniska tjänster som 
underlättar hanteringen. Somliga 
företagskort är kopplade till kon-
teringsprogram som automatiskt 
bokför kostnader på rätt konto och 
i nästa steg exporteras till företa-
gets redovisningsprogram eller 
på något annat sätt anpassats till 
kundens redovisningsrutiner, vil-
ket spar administrationstid.

Bekvämlighet och trygghet 
Möjligheten att få samtliga rese-
utlägg samlade via webbasera-
de tjänster eller en lösning som 
knyts till företagets affärssystem 
 innebär exempelvis att affärsrese-

närer kan logga in och överblicka 
 sina utlägg och transaktioner så 
 ofta de önskar. Det blir också lätt-
are att  föra statistik över företagets 
samlade reseutlägg och utlägg per 
medarbetare när samtliga trans-
aktioner finns samlade via en och 
samma tjänst. 

Viktigt med rätt skyddsnivå
– Företag efterfrågar i allmänhet 
företagskort som erbjuder medar-
betarna trygghet på resande fot, 
en effektiv administrativ hante-
ring av utlägg och förmåner som 
 underlättar resan och gör den så 
bekväm som möjligt, säger  Anders 
Hegner, som arbetar på en av 
 Sveriges största företagskorts- 
leverantörer.

En faktor som påverkar valet av 
företagskort är skyddsnivån på 
och villkoren som är associerade 
till den tjänstereseförsäkring som 
är kopplad till kortet. Försäkrings-
villkoren varierar mellan olika 

kortutgivare, var noga med att för-
säkringen täcker de regioner i värl-
den dit företagets medarbetare  
 reser.

– Försäkringen ska skydda rese-
nären om väskan försvinner innan 
den når bagagebandet, om ett flyg-
bolag går i konkurs eller om  andra 
oförutsedda händelser  inträffar 
under affärsresans gång, säger 
 Anders Hegner.

En bekväm och effektiv resa
Företagskort är ofta associerade 
med förmåner, exempelvis rabatt 
på hyrbil, bensin, hotell och andra 
tjänster som många affärsresenä-
rer nyttjar. Ytterligare en  attraktiv 
förmån är tillgång till flygplats-
lounger, där affärsresenärer kan 
arbeta effektivt i en ostörd miljö 
medan de befinner sig på resande 
fot. 

– Somliga företag väljer att  boka 
ekonomibiljetter och istället  förse 
sina medarbetare med företags-

kort som ger dem tillgång till flyg-
platslounger. Det möjliggör en 
 bekväm och effektiv resa och spar 
mycket pengar för företaget, säger 
Anders Hegner. 

Skräddarsydda företagskortslös-
ningar vänder sig inte enbart till 
storföretag med hundratals med-
arbetare. Även mindre företag med 
ett fåtal anställda kan ta del av 
 företagskortsupplägg som anpas-
sats utifrån medarbetarnas resva-
nor och behov.  

Försäkringen ska skydda rese-
nären om väskan försvinner 
innan den når bagagebandet, 
om ett flygbolag går i konkurs 
eller om  andra oförutsedda 
händelser  inträffar under 
 affärsresans gång.

RÄTT FÖRETAGSKORT KAN

EFFEKTIVISERING. Allt fler företag strävar efter att effektivisera administrationen av sina resande medarbetares utlägg.  Många kortleverantörer erbjuder därför elektroniska tjänster som underlättar 
 hanteringen.   FOTO: THINKSTOCK

M



För våra största kunder finns det  
något som är mycket viktigare än kostnader. 

Han heter Anders.
First Card är ett inte bara ett kort. Det är ett förfinat betalsystem som ger både 
bättre kontroll och minskad administration – cash management i sin renaste 
form, alltså.

Det har flera av Sveriges största företag upptäckt.
I deras fall finns också en annan fördel: Anders. Till honom kan de ringa 

dygnet runt, och få ovärderlig hjälp med vad som helst. Ibland är det enkla 
saker som bara måste lösas fort. Men det kan också handla om komplicerade 
och känsliga uppgifter. 

Vill du veta mer om Anders och allt First Card kan? Kontakta oss. Du når 
honom och alla våra andra specialister via firstcardsales@nordea.com
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Betalsystemet som förenklar administrationen

firstcard.se
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Varför jobba strategiskt 
med mötesfrågorna?

Varför se strategiskt på mötesfrågorna när det fi nns så mycket annat att koncen-
trera sig på? Om jag svarar att vissa företag lägger upp emot 4 procent av sina intäkter på 
möten och att det fi nns mellan 10-25 procent att inhämta i besparingar, kanske det blir mer 
intressant att refl ektera över.

T
idigt på 90- talet 
började en del 
stora  företag med 
många divisioner  
eller dotterbolag 
att konsolidera  
sin hantering 

av  möten. Det handlade om att 
centralisera framför allt inkö-
pen och målet var att få kontroll 
över  möteskostnaderna. Med den 
 teknikutveckling som skett har 
konsolideringen ersatts av nå-
got vi kallar Strategic Meetings 
 Management (SMM) som innehål-
ler många fl er parametrar än bara 
besparingar och spänner över alla 
de processer som omger möten.

Jobba rätt med processer
Det handlar om processer kring 
Mötesdesign (syfte, mål, agenda, 
godkännande, budgetplanering 
etcetera), Strategiskt inköp, att 
ha en Möteskalender för hela fö-
retaget, hitta verktyg för Mötes- 
och deltagarhantering, Hantering 
av  utlägg och fakturor samt Mät-
ning och  utvärdering. Inte lite att 
ta tag i med andra ord. För vissa är 

det helt naturligt att se över alla 
processerna, för andra är det lätt-
are att plocka ut några av dem och 
 jobba med.

Största utmaningen
En av de största och första utma-
ningarna är att hitta all data som 
krävs som underlag för att sen 
 göra rätt val när man sätter upp 
programmet. När möten hante-
ras på ett decentraliserat sätt fi nns 
data överallt och den kan  vara 
svår att hitta. Resebyrån och de 
”kända ” anläggningarna har för-
stås  data. Ekonomiavdelningen 
och  inköpsavdelningen har säkert 
också   information. Sekreterare 
och  assistenter som har ansvaret 
för att boka åt sin avdelning kan 
 bidra. 

Ökad nytta
Få företag har grepp om hur  stora 
möteskostnader de har.  Man  säger 
att ”meeting spend” i Europa  lig-
ger på 227,5 miljarder USD per 
år!  Det kan vara så mycket som 
4 proc av företagets intäkter som 
läggs på möten och events! Tänk 

er att spara in 10-25 procent av det 
årligen genom att driva igenom 
ett SMM program! Utöver mätbara  
besparingar ser man ökad nytta i 
form av högre servicenivå efter-
som leverantören nu känner er. 
Bättre riskhantering, då man nu 
centralt vet var alla befi nner sig. 
Ökad eff ektivitet i processerna, 
transparens och bättre avtal är yt-
terligare exempel på fördelar som 
kan komma i och med ett strate-
giskt grepp om möteshanteringen.

Medevetet engagemang
Förutom problemet att få tag i rik-
tig data är nog det största proble-
met det interna motstånd som ofta 
visar sig. Att arrangera och planera  
möten är för många en av de få 
”riktigt roliga” arbetsuppgifterna 
man har och något som är svårt att 
släppa. De företag som lyckas bäst 
är faktiskt de som medvetet enga-
gerar dessa personer, utbildar och 
utvecklar dem, involverar dem och 
skapar en gemensam kraft för för-
ändringen.  En medveten strategi, 
även kring detta, är viktigt för att 
nå framgång!

PROFESSIONELL INSIKT

Yrke: General Manager, SBTA

När man är på resande fot kan 
mycket hända. Bagaget försvin-
ner. Man blir allvarligt sjuk och 
behöver akut hjälp. Eller man 
måste åka hem för något allvar-
ligt har inträff at hemma. Vem 
står för de kostnaderna?

– Många tror att en hemförsäk-
ring täcker resor i tjänsten, men 
det stämmer inte. Har man ingen 
tjänstereseförsäkring och  reser 
i arbetet så är man tyvärr helt 
oskyddad om något händer, säger 
Christina Karlegran, kommu-
nikationschef på ett försäkrings-
bolag.

Trygg på resan
En tjänstereseförsäkring skyddar 
den anställde och företagets till-
hörigheter när personalen reser 
i tjänsten, oavsett om resan går 
till Borlänge eller Kuala Lampur. 
En tjänstereseförsäkring  ersätter 
även när den anställde råkar ut 
för sjukdom, olycksfall eller över-
fall.

– Den främsta fördelen är att man 
kan känna sig säker under resan. 
Om olyckan skulle vara framme 
kan det bli kostsamt, därför är det 
en enorm trygghet att veta att 
man inte behöver betala ur egen 
fi cka, säger Christina Karlegran.

Se över försäkringen
Ofta tecknas tjänstereseförsäk-
ringar kollektivt av arbetsgiva-
ren. I en tjänstereseförsäkring in-
går ersättning vid sjukdom och 
olycksfall, samt ersättning vid 
förseningar och försenat bagage. 
Dessutom skyddas normalt res-
godset och ens tillhörigheter. Vad 
mer bör den anställde se till att 
försäkringen täcker?

– Kolla upp att försäkringen 
gäller för de länder du ska resa till, 
vilket framför allt är viktigt om 
man reser i krigs- eller riskområ-
den. Reser man med dyrbar eller 
mycket utrusning är det viktigt 
att försäkringen ersätter dessa 
ifall de går sönder eller blir stul-
na. Många försäkringar har även 
en assistansservice som gäller 
oavsett om bilen går sönder och 
man skulle bli stående någon-
stans,  eller om man behöver med-
icinsk assistans, säger Christina 
 Karlegran.  

Vad händer om något 
försvinner eller skadas 
 under resan? Eller om 
olyckan  är framme? Se 
till att företaget  har en 
tjänsterese försäkring 
som täcker de anställda.

FOTO: HEDVID STABELL

Lotten Fowler 

NYHETER

 ULRIKA FALLENIUS

redaktionen@mediaplanet.com

Den främsta fördelen 
är att man kan känna 
sig säker under resan.

Är du försäkrad på tjänsteresan?

Christina 
Karlegran
Kommunikations-
chef på ett 
försäkringsbolag.
FOTO: PETER KNUTSSON

RESEFÖRSÄKRING. Den främsta fördelen är att man kan känna sig säker 
under resan.    FOTO: THINKSTOCK 

         

MINIMÖTE &
MEGAEVENT

... och allt där emellan 

Kickoff, konferens eller 
bankett? 50 inspirerande 
lokaler i Norra Latin och 
Folkets Hus. Mitt i city.

www.stoccc.se

DITT MÖTE ÄR VÅRT FOKUS

www.hjortviken.se

Varmt välkommen att besöka oss, 
både här och i vackra Hindås, 30 min 
från centrala Göteborg, 10 min från 
Landvetter flygplats.

– Service och omtanke 
är vår själ.

Elias, vår sommelier

TJÄNSTERESA TILL PARIS ELLER UTLANDSPLACERING I PEKING?

Vi har över 90 års erfarenhet av reseförsäkringar och resesäkerhet. Våra service-
kontor, Euro-Center, finns över hela världen och hjälper våra försäkrade om något 
skulle hända. Trygghet oavsett var du befinner dig. 

Besök oss och läs mer på www.erv.se.

Nu heter vi ERV, förut Europeiska.
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PANEL

 ■ Vad erbjuder ni? 
– Våra konferenslokaler lämpar 
sig utmärkt för effektiva dag-
konferenser som samlar delta-
gare från olika delar av Sverige. 
Prisbilden är konkurrenskraf-
tig och vi erbjuder såväl halv-
dags- som heldagspaket med 
lunch och kaffe. Här kan man 
också arrangera lunchföreläs-
ningar, frukostmöten, kvälls-
seminarium som sträcker sig 
över flera dagar. Vi har en stor 
aula som tar uppemot sjuttio 
personer med all den tekniska  
 utrustning som kan behövas 
för att genomföra en högkva-
litativ konferens. Vi erbjuder 
även externa kurser till såväl 
företag och branscher som till 
privata kunder inom teknik 
området, nytt för 2014 är att vi 
erbjuder kurser i värmepumpar 
för drifttekniker-fastighetstek-
niker, Energiberäkningar för 
byggnader , Goalmapping och 
ekonomi för icke – ekonomer. 

 ■ Vad gör ert geografiska 
läge aktuellt? 
– Vårt geografiska läge i hjärtat 
av Stockholm är en tillgång på 
flera olika sätt, logistiskt, lättill-
gängligt och centralt med gång-
avstånd till Stockholms  utbud 
och nöjen. Vi är  strategiskt 
 belägna på Östermalm med 
 goda kommunikationer. 

 ■ Vad är viktigast för före-
tags konferenser? 
– Att kunna mötas i en central 
men samtidigt lugnt belägen 
och lättillgänglig Miljö. Modern 
teknik, en attraktiv prisbild och 
att skapa en god service för åter-
kommande långa och trofasta 
kundrelationer.

 ■ Vad erbjuder ni? 
Umeå erbjuder utmärkta konfe-
rensanläggningar, Folkets hus 
mitt i city tar upp till 1150 perso-
ner och Aula Nordica på Umeå 
Universitet 1000.  Nolia är vår 
mässanläggning och där byg-
ger vi det precis som ni vill ha 
det. Vi har allt från  designhotell 
till mindre logialternativ i city 
och åtta av Umeås   restauranger 
finns listade i restaurang- 
guiden White Guide. När ni  inte 
äter eller  konfererar så ta  gärna 
del av Kulturhuvudstadåret 
med över 300  programpunkter 
och 40  festivaler eller kanske 
är världsnyheten  Guitars-The 
 museum  eller bildmuse-
et  något som  passar  bättre.  
”I Umeå finns  något för  alla” 
som journalisterna från 
 världens alla hörn utryckte sig 
efter Kulturhuvudstadsårets 
invigningshelg. 

 ■ Vad gör ert geografiska 
läge aktuellt?
Umeå ligger bara 55 minuter 
med flyg från Stockholm, flyg-
platsen som bara ligger ett par 
kilometer från centrum är en av 
landets mest trafikerade med 
upp till 18 dagliga  avgångar. 
Tack vare Botniabanan kan du 
ta snabbtåget till Umeå och 
kommer du österifrån åker du 
med Wasaline över Bottenvi-
ken. När du väl är på plats är allt 
nära med gångavstånd överallt 
och naturen bakom hörnet.  

 ■ Vad är viktigast för före-
tags konferenser?  
Det korta svaret är enkelhet. Ba-
sen i att en konferens ska fung-
era är möteslokalerna, den tek-
niska utrustningen, boendet, 
maten, och ett brett aktivitets-
utbud.  Allt detta finns i Umeå!

 ■ Vad erbjuder ni? 
Framförallt så erbjuder vi vår 
kunskap och vår långa erfaren-
het av gott värdskap! Att vi se-
dan har förmånen att få göra 
det i en så här vacker miljö till-
för ytterligare dimensioner till 
vistelsen. När vi får konferens-
deltagarna att känna sig hem-
ma och välkomna, främjar vi 
mötesklimatet och bäddar för 
de stora tankarna.  
 

 ■ Vad gör ert geografiska 
läge aktuellt?
Vi är glada över att få leva och 
verka vid en kust som av CNN 
korats till ett av världens vack-
raste vildmarksområden.  Att vi 
kan erbjuda denna vackra och 
rofyllda omgivning, men ändå 
ha så nära till staden och en stor 
internationell flygplats, gör att 
vi ofta välkomnar gäster från 
jordens alla hörn.

 ■ Vad är viktigast för före-
tags konferenser?  
Det absolut viktigaste för gäs-
ten, oavsett om det gäller små 
eller stora arrangemang, är att 
det FUNGERAR.  Och det gäller 
hela vägen, från första samtalet 
till genomförandet och avslut. 
Dagens konferenser måste vara 
kostnadseffektiva och det ska 
visas resultat. Kunden  måste 
kunna lita på oss i alla lägen, att 
vi är flexibla och lyhörda och 
proffs på det vi gör. Då kan de 
fokusera på innehållet och det 
som de är proffs på.  

Att vi sedan gör det med 
glädje  och omtanke om detal-
jerna är ju det lilla extra som 
gör att man gärna kommer till-
baka dit där man är trygg. 

 ■ Vad erbjuder ni? 
– Gothia Towers är en plats 
för möten och upplevelser 
för människor från hela värl-
den. Med allt under ett tak kan 
man snabbt och bekvämt ta 
sig  mellan hotellet, restau-
ranger, konferens- och mäss-
sanläggningen. Gothia Towers 
har ambitionen att bli Euro-
pas mest attraktiva mötesplats 
 genom att erbjuda den bästa 
helhetsupplevelsen. Här finns 
 utöver hotell & restaurang över 
40 000 kvadratmeter yta för 
konferens, kongress, fest, eve-
nemang, mässa och show. Vi 
har snart 1200 hotellrum och 
 sviter, från prisvärd komfort 
till högsta  internationella lyx-
klass. Våra populära barer och 
 restauranger har något för alla 
smaker och tillfällen.

 ■ Vad gör vårt geografiska 
läge aktuellt:
– Gothia Towers ligger i  centrala 
Göteborg, mitt i händelser-
nas centrum vid Korsvägen, 
 bara ett par kvarter från parad-
gatan Avenyns restauranger  
och nattklubbar. Vi ligger 
 nära  city med utmärkta kom-
munikationer, granne med 
Skandinaviens största nöjes-
park Liseberg, Scandinavium 
och  evenemangsstråkets alla 
andra scener och arenor.

 ■ Vad är viktigast för före-
tagskonferesen:
– Förutom det centrala läget 
så har vi lång erfarenhet och 
vet hur man skapar ett lyckat 
 arrangemang, på alla plan.  

 ■ Vad erbjuder ni? 
– High Court är en konferens- 
& kontorsanläggning som är 
placerad i centrala Malmö. Den 
historiska byggnaden ritades 
1916 av Ivar Callmander. Hans 
pampiga maktarkitektur lever 
vidare idag fast på ett myck-
et ombonat och välkommande 
sätt. Vi har bevarat sekelskifts-
känslan och har fått den att 
fungera med vårt moderna, di-
gitala sätt att arbeta på. Huset 
utstrålar modernitet, profes-
sionalitet och ger ett kvalitets-
ingivande intryck till våra gäs-
ter. Genom vår starka karaktär 
och kvalitet hjälper vi våra gäs-
ter att stärka sitt eget varumär-
ke. Många företag har märkt att 
när de är på High Court drar det 
extra många kunder till even-
ten.

 ■ Vad gör vårt geografiska 
läge aktuellt:
– Vårt unika läge med Malmös 
kanaler och parker precis in 
på knuten gör att man lätt får 
känslan av att vara på landet. Vi 
finns enbart ett par minuters 
promenad från Malmös tågsta-
tion som ger tillgång till natio-
nella och internationella tåg- 
& flygförbindelser. Malmö och 
Öresundsregionen expanderar 
i snabb takt och fler företag väl-
jer att lägga sina huvudkontor 
här.

 ■ Vad är viktigast för före-
tagskonferesen:
– Flexibilitet är något vi vill bli 
förknippade med. Vi erbjuder 
skräddarsydda konferenser och 
festligheter. Teamet på High 
Court gör allt för att kunderna 
ska gå nöjda här ifrån. Våra gäs-
ter ska känna att vi har överträf-
fat deras önskningar och för-
hoppningar. Vår flexibilitet bå-
de i våra lokaler samt personal 
gör att vi arrangerar allt från 
bröllop, konferenser, skiljeför-
faranden till showrooms för tex 
bilar.

Susanne Holmberg
Vice, Vd
STI  
FOTO: FRIDA MÖLLER

Cecilia Berglund 
Titel
Visit Umeå  
FOTO: ANDREAS BRIHEM

Marianne Carlson 
Hotelchef
Säröhus 
FOTO: VIKTORIA DAHL

Daniel Stenbäck 
Vd
Gothia Towers 
FOTO: GOTHIA TOWERS

Maria Strinnhed 
Vd 
High Court 
FOTO: PRIVAT

Vårt geografiska läge i 
hjärtat av Stockholm är 
en tillgång på flera olika 
sätt.

Umeå ligger bara 55 
minuter med flyg från 
Stockholm.

Vi är glada över att få leva 
och verka vid en kust som 
av CNN korats till ett av 
världens vackraste vild-
marksområden. 

Vi har snart 1200 hotell-
rum och  sviter, från pris-
värd komfort till högsta 
 internationella lyxklass. 
Våra populära barer och 
 restauranger har något för 
alla smaker och tillfällen.

K  U  R  S   &   K  O  N  F  E  R  E  N  S  

PÅ KONFERENS GENOM SVERIGE



Med Eurocard kan du ge ditt företag ett försprång, eftersom du 
alltid får bättre koll på ekonomin. Oavsett vad som händer i världen. 
Gå in på eurocard.se/foretag så kan du läsa mer om hur du kan 
spara tid och pengar och därmed skapa bättre affärer. Redan idag.

Låt världen förändras.

Idag lyfter 
              plan från 
JFK, börsen 
går            och 
30 000 tomater 
reser från 
Madrid till 

.


