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RESA I TJÄNSTEN
EN LÖNSAM AFFÄR
Jeanna Rutherhill på Google har inblick i resetrenderna
och sökbeteendet hos affärsresenärerna.

Andreas Carlsson:
Resandet har lagt
grunden till mina
framgångar

ANDREAS CARLSSON

Skydda din mobil
”Den som stjäl din
mobiltelefon stjäl
din identitet”

KEVIN FREIJ

Vill du boka taxi? Ring oss inte.
Glöm telefonsamtal i stökiga miljöer eller att behöva avbryta ett möte för att beställa taxi. Använd vår smidiga app för iPhone och Android
istället. Du behöver inte ens veta var du är, mobilens GPS hittar snabbt din adress. Om du vill veta exakt när taxin kommer kan du även boka via
SMS, så får du en bekräftelse i retur med ankomsttid. Så kan du lugnt fortsätta med ditt tills det är dags att åka. Läs mer på taxistockholm.se

En smidigare resa.
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UTMANINGAR
Henrik von Arnold: Öka kunskapen om
företagsmötenas betydelse för Sverige!
VI REKOMMENDERAR

Vad betyder affärsmöten
för Sveriges ekonomi?
änk om vi kunde
hitta ett sätt att följa utvecklingen av
internationellt affärsrelaterade möten i Stockholm –
och i de orter i Sverige som har en stor andel av dessa
möten. Ger kunskapen oss en bättre och tidigare uppfattning om
konjunkturläget? Internationella
så kallade organisationsmöten är
hyfsat okänsliga för konjunkturers
upp- och nedgång. De attraherar
individer från olika kunskapssegment för att de skall kunna
hålla sig uppdaterade om vad som
sker inom deras forsknings-/intresseområden. Dessa möten har
sin viktigaste betydelse, inte i sitt
ekonomiska inﬂöde till en stad,
(även om det innebär årliga intäkter på circa 2 miljarder för en stad
av Stockholms storlek), utan i dess
betydelse av att exponera och förstärka den utveckling som sker
inom olika kunskapsområden.

T

Turistekonomiskt inflöde
Genom ﬂitigt insamlingsarbete får vi varje år en hyfsad
uppfattning om vilka typer av internationella organisationsmöten
som sker i Stockholm. Vi kan dessutom ungefärligt beräkna dess
turistekonomiska inﬂöde. Detta
arbete är nödvändigt för att påvisa

för både mötesnäringen (hotell,
organisatörer,mötesanläggningar,
transportörer med ﬂera) och våra
politiker på lokal, regional och nationell nivå att det ﬁnns underlag
för vidare investeringar och förbättringar i en destination.

”Ju tuffare tider
desto färre och
mindre företagsmöten.”

”Se detta som ett upprop”
Om omfattningen av de internationella företagsmötena
vet vi dock nästan ingenting.Vi vet
att de är konjunkturkänsliga = ju
tuffare tider desto färre och mindre företagsmöten. Men vi har inget enkelt, och av de ﬂesta accepterat, rapporteringssystem som kan
ge oss kunskap om mötena. Vilka
branscher det är som möts? Från
vilka länder kommer organisatörerna ifrån? Hur många deltar och
hur många dagar är de här?
Dessa uppgifter skulle ge en oss
bild av attraktionskraften av en
destination. Vilka branscher som
är på upp– respektive nedgång,
och även ge oss en uppfattning om
de turistekonomiska effekter olika
typer av företagsmöten och incentiveresor ger.
Men det skulle också ge oss underlag för att bättre kunna svara
upp mot de krav och förväntningar olika branscher/företag har på
en destination. De ger underlag för
att göra rätt investeringar för att
bibehålla vår attraktionskraft, bå-

de såsom mötesort, och på längre
sikt, också som destination för internationella investerare. Det görs
i ett fåtal andra städer, så omöjligt är det inte. Det krävs bara förståelse för behovet, samt vilja, tid
och ett begränsat antal kronor att
genomföra uppföljningen, mätningen och rapporteringen..
Se detta som ett upprop, för i
första hand våra Stockholmspartners inom mötesnäringen, men på
sikt också för hela Sveriges mötesnäring.

Fyll våra kunskapsluckor

Henrik von Arnold
Chef på Stockholm Convention Bureau,
Stockholm Visitors Board.

Det vore spännande att få
samtala med olika organisationer/personer /företag, som i förlängningen kan medverka till ett
ganska okomplicerat verktyg som
ger oss en bättre uppfattning om
de internationella företagsmötenas
betydelse för Stockholm/Sverige.
Det ﬁnns även många andra kunskapsluckor att fylla. I detta nummer av Affärsresor kan vi lära oss
mer om de senaste trenderna inom
resebranschen, vilka lojalitetsprogram som ger oss mest för pengarna, hur vi bäst använder oss utav
våra mobiltelefoner och skyddar
oss från otäcka virus, ett spännande kändisreportage samt tips om de
bästa affärsresemålen just nu.
Jag önskar alla läsare en trevlig
läsning!

Henrik Ekstrand
Pilot på Novair.

SIDA 06

” Med den här
tekniken kan vi spara
så mycket som 100
kilo bränsle för varje
inﬂygning.”
Lojalitetsprogram

s. 16

Far och ﬂyg med bonuskort är hela
poängen.

Sverige

s. 18

Ett allt hetare alternativ för
konferensresor.

Vi får våra läsare att lyckas!
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Hotels you can rely on:
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Park Inn.
Adding Color to LifeSM

parkinn.com
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GOD UTVECKLING
FÖR FRAMTIDENS
RESE
OFråga: Hur påbörjas
processen när vi köper resor
i dag?
OSvar: Till stor del genom
sökningar på nätet. Sökmotorer som Google får allt större
inblick i resetrenderna.

Varje dag googlar vi svenskar mellan 2 5– 30 miljoner gånger och det
totala antalet ökar med 20 procent varje år. Vi kanske inte ens
reﬂekterar över det längre, men få
resor i dag bokas utan sökningar
på nätet.
Jeanna Rutherhill har tidigare
jobbat på Google i USA och ansvarar numera för branscherna resor,
medier och underhållning på företagets kontor i centrala Stockholm
där 75 personer arbetar. Resor är en
av de absolut viktigaste sökkategorierna hos Google och i dag inleder de allra ﬂesta sin research på nätet.I nära 8 fall av 10 börjar det med
en sökning på Google.

Specifika sökningar
Medan de underliggande syften
som omgärdar våra Google-sökningar är svåra att blottlägga, kan
man dock urskilja vissa skillnader
i sökbeteende mellan affärsresenärer och fritidsresenärer. De
senare är till exempel mer benägna att leta efter fynd och bryr sig
mindre om destination eller rese-

leverantör. Man söker helt enkelt
oftare med generella termer som
”billiga ﬂyg”. Affärsresenärer har
oftast en preferens för ett speciellt
ﬂygbolag och vet i förväg vilken destination de ska resa till. Sökningarna blir därmed också betydligt
mer speciﬁka, såsom ”ﬂyg KLM
Amsterdam”.
– De absolut mest populära destinationerna för svenskarna överlag
är London, New York och Thailand,
säger Jeanna Rutherhill. London
och New York har en väldigt hög
sökvolym under hela året, medan
Thailand har en peak under vinterhalvåret.

Vanligare med längre resor
Det senaste året har Google även
sett att sökningarna har ökat på
destinationer utanför Eurozonen,
som Turkiet, Egypten och Dubai.
Dessutom har resmål i USA gynnats av den starka kronan gentemot
dollarn.
– Det som förvånar är att destinationer som Hawaii och Las Vegas
nu är toppsökningar inom semesJeanna
Rutherhill
Ansvarar för resor,
medier och underhållning på Google
i Stockholm.

Tydlighet ger mervärde
Google har för vana att utveckla
nya tjänster innan man riktigt
vet hur de ska göras lönsamma.
En av årets nyheter är att resesökningarnas resultatpresentation kommer att förbättras och
tydliggöras med prisjämförelser.
Men man kommer enligt utsago
inte att konkurrera med andra
reseaktörer – tvärtom ska den förbättrade tjänsten driva ännu mer
kvalitativ och köpvillig traﬁk till
nätresebyråerna.
‒ Vi strävar efter att skapa en
plattform som underlättar tillväxten av den totala resemarknaden. Resor är en av våra mest eftersökta kategorier, och det är ett
område där våra användare i dag
inte får ett så användbart resultat
som de borde. När vi har tittat på
reseköpprocessens olika faser ser
vi att det är just bokningsfasen
som tar mest tid och ansträngning. Vi vill hjälpa användarna
att jämföra värdet – inte bara priset, för sina resor, avslutar Jeanna
Rutherhill.

redaktionen@mediaplanet.com
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SÖK, JÄMFÖR
OCH BOKA
PÅ NÄTET

terkategorin. Hawaii, Honolulu
och Maui tillhör faktiskt några av
de destinationer som ökat allra
mest det senaste året.

CHRISTIAN VON ESSEN
FOTO: GOOGLE
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GOOGLA DIN RESA
Varje dag googlar vi svenskar mellan
25 – 30 miljoner gånger. Få resor bokas
utan sökningar på nätet. Jeanne Rutherhill
på Google arbetar för utveckling av
plattformen med fokus på resor.
FOTO: GOOGLE
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Affärsresor lönar
sig för företag
Det finns ett positivt
samband mellan affärsresor och företagstillväxt.
Genom att låta sina
medarbetare resa mer i
tjänsten kan företag öka
sina intäkter och komma
närmare sina kunder.

LÖNSAMMA RESOR
Flera företag borde se affärsresor
som ett sätt att öka sin konkurrenskraft, inte som en kostnad som
de kan skära ner på. Det är slutsatsen i en ny rapport som utförts av
American Express Business Travel
och GBTA (Global Business Travel
Association).
– Studien visar en tydlig länk
mellan affärsresor och ekonomisk
tillväxt för de amerikanska företagen. Resultaten är lika viktiga för
företag i Norden när de utformar
sin resepolicy, säger Kaveh Atrak,
vd för American Express Business
Travel AB.

Resor ger ökade intäkter

”Vi strävar efter att skapa
en plattform som
underlättar tillväxten av
den totala resemarknaden.”

Rapporten Return on Investment
Refresh: Travel as a Competitive
Advantage tittade på investeringar
i affärsresor hos 900 amerikanska
börsnoterade företag under det
senaste årtiondet. Som affärsresor
räknas resor som betalas av arbetsgivaren och där medarbetaren är
Kaveh Atrak
Vd för American
Express Business
Travel AB.

utskickad för att göra något som
krävs för hans eller hennes arbete.
Det kan handla såväl om besök hos
kunder och affärspartners som om
konferensresor.
Rapporten noterar att det amerikanska näringslivet borde öka
sina investeringar i affärsresor.
Ökat affärsresande kommer att
betala sig i form av ökade intäkter och större vinster. Bank, ﬁnans,
läkemedel och detaljhandel är
sektorer som i dag spenderar för
lite på affärsresor och därmed
missar en möjlighet att investera i
företagstillväxt.
Hela 80 procent av företagen i
studien hade kontor utanför USA,
inklusive i Norden, och i undersökningen fastslås att detta inte är
något amerikanskt fenomen utan
något som sannolikt även gäller
för svenska företag.

Vägvisare för investeringar
Med affärsresor kommer företagen
närmare kunderna och marknaden samt förstärker banden tack
vare personliga möten. Det kan
därför vara vettigt för många företag att se över sin resepolicy, för att
bättre använda affärsresandet som
ett sätt att öka sina intäkter.
Rapporten är en uppföljning på
ett forskningsprojekt som påbörjades 2009 kring kopplingen mellan affärsresor och företagstillväxt.Tanken är att den ska ses som
en vägvisare för att kunna jämföra och utvärdera rätt investeringsnivå i affärsresor.
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Stockholm lockar
flest affärsresande
OStockholm, Göteborg och
Malmö lockar fortfarande ﬂest
affärsresenärer medan Oslo
har gått om ﬂera storstäder och
hamnat på femte plats på topplistan. Det visar resebyråkedjan
Resias senaste affärsresebarometer. Så här blev fem i topp-listan för 2010:
1. Stockholm
2. Göteborg
3. Malmö
4. Köpenhamn
5. Oslo
KARLSTAD

Fler flyger från
Karlstad Airport
OFlygtrafiken från Karlstad
Airport ökar mest i landet. Årets
första sju månader har resandet
ökat med 29 procent. Alla traﬁkslag ökar – såväl inrikes och utrikes som charter.
– Förutom en bra konjunktur
finns bland annat två viktiga
anledningar till uppgången: dels
Karlstads nya stora kongresscenter och dels att Ryan Air sedan i
mars ﬂyger härifrån till Barcelona,
säger Karlstad Airports vd Peter
Landmark, som ser positivt på
framtiden.
Flera nya destinationer är redan
klara för hösten/vintern; Kreta,
Turkiet, Mallorca, Gran Canaria,
Fuerteventura och Teneriffa.
EVA GUSTIN

EVA GUSTIN
FOTO: AMERICAN EXPRESS

redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

PROVA PÅ ETT FÖRETAGSMEDLEMSKAP
Villa Pauli är beläget på Strandvägen i Djursholm, med utsikt över Askrikefjärden,
endast 15 minuter från Stockholm city.
Vi är en ”fullservicepartner” till våra företagsmedlemmar och bidrar till ökad
kundnytta genom prisvärdhet. Ambitionen är att stärka medlemmens affär och
professionella sfär.
I medlemskapet ingår fritt* nyttjande av konferenslokal, rabatt på hotellrum,
tillgång till festvåning, vinkällare, relaxavdelning med gymutrustning, bastu,
utomhusjacuzzi samt möjlighet att spela golf och tennis i Djursholm.
Under perioden 1/9 – 31/12 2011 erbjuder vi ett fritt Prova på medlemskap
under 3 månader för nyttjande av våra faciliteter enligt gällande prislista.
Välkommen att kontakta oss på telefon 08 – 446 5783 eller skicka e-post till
info@villapauli.com för mer information.

Villa Pauli medlemsklubb – Unik och historisk!

*Från 6 ggr till obegränsat antal ggr beroende på medlemsnivå

YOUR CONFERENCE RESIDENCE
675$1'9b*(1'-856+2/0:::9,//$3$8/,&207(/,1)2#9,//$3$8/,&20)$;
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OFråga: Hur kan kurvade inﬂygningar vara en viktig del av
ﬂygets framtid?
OSvar: Med både minskat
buller, bränsleåtgång och koldioxidutsläpp är det en bit på
vägen mot ett grönare ﬂyg.
Så kallade kurvade inﬂygningar
har varit en framväxande term
inom flygbranschen under de
senaste tre åren. Principen är förhållandevis enkel: I stället för
att cirkulera kring flygplatsen
”med foten på gasen” och zickzacka sig fram i väntan på sin
tur, kan piloterna numera med
hög precision segelflyga direkt
ner till landningsbanan. Därmed sparar man både på miljön
och kan ta en alternativ väg för
att minska buller över tätbebodda områden i närheten av flygplatsen.
– Med den här tekniken kan
vi spara så mycket som 100 kilo
bränsle för varje inﬂygning. Det
ger en reduktion av CO2-utsläppen med 300 kilo, säger Henrik
Ekstrand, pilot på Novair sedan
2002, som även är aktiv inom
ﬂygbolagets miljöarbete.

80 procent till Landvetter
De kurvade inﬂygningarna här i
sverige började som ett delprojekt
av EU-projektet SESAR,och de första
försöken skedde med Novairs plan
på Arlandas bana 3 under 2009.I dag
är det Landvetter som är viktigast i
utvecklingen,och Henrik Ekstrand
uppskattar att närmare 90 procent av deras flygningar till
Göteborgsflygplats en avslutas
med kurvade inflygningar. Men
den siffran är också tämligen

FOTO: GUSTAV KAISER, FOTO (FLYGPLAN): SHUTTERSTOCK

En grönare resa

TIPS: RESEAPPAR

Appar som underlättar

”Vi är på rätt väg”

KURVADE INFLYGNINGAR. ”Med den här tekniken kan vi spara så mycket som 100
kilo bränsle för varje inflygning,” säger Henrik Ekstrand.

världsunik , utvecklingen haltar
både av bristande teknik och tungrodd byråkrati.
– Det är en lång juridisk process
för att få miljötillstånd,och vi genomför till exempel fortfarande valideringsﬂygningar till Landvet-

ter för utvärdering. Vidare ställer
det höga krav både på ﬂygplanens
navigeringssystem, piloternas
utbildning och ﬂygledartornens
arbetsmetoder. Alla luftrum är
helt enkelt inte anpassade för
kurvade inﬂygningar ännu, och

FAKTA

Navigation med satellit
Kurvade inflygningar har
bland annat sin grund i RNPtekniken, som betyder Required
Navigation Performance.Det innebär att ﬂygplanet navigerar med
hjälp av satellit i stället för radar
och kan på så sätt lättare beräkna
exakt avstånd och tidsåtgång ner
till landningsbanan. Tillsammans
med analyser av vind gör detta att
man kan spara tid i luften.

Landa utan att gasa
Genom att få en mer exakt tidpunkt för landningen kan
ﬂygplanen slippa cirkulera kring
ﬂygplatsen i ett kösystem för att invänta landningstillstånd. Därmed

kan piloten landa i princip utan att
gasa, och har möjlighet att välja en
ﬂygkurs utanför bebodda områden. Buller är ett vanligt förekommande problem i områden kring
ﬂygplatser.

Påminner om ecodriving
Besparingarna i bränsleåtgång och CO2-utsläpp sker
alltså i effektiviseringen och det
nya sättet att ﬂyga, vilket påminner en del om ecodriving för bilar.

Implementera tekniken
För att implementera tekniken krävs bland annat utbildning, satellitnavigering och
miljörättsliga godkännanden.
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TÄNK
PÅ MILJÖN

när det är mycket traﬁk kan det
bli komplicerat för flygtrafikledningen.
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De ﬂesta ﬂygplan har i dag ersatt
den gamla radarkommunikationen med en effektivare satellitnavigering, och många piloter
genomgår numera både praktisk
och teoretisk utbildning för att få
tillstånd att genomföra de grönare
inﬂygningarna. Men att förändra
invanda mönster och strukturer
kan vara svårt, särskilt när både
länder och ﬂygplatser jobbar på
olika sätt. Att få till ett frivilligt,
gränsöverskridande samarbete är
en utmaning.
– Det vore förstås bra om alla
intressenter tar sitt ansvar så att
implementeringen kunde accelereras, även när det gäller regelverk
och miljötillstånd, säger Henrik
Ekstrand. Miljömässigt är det
många bäckar små.Men vi är absolut på rätt väg.
OHur långt har vi till
nästa steg, med biobränsle
för flyget?
– Det är mycket nära, ﬂera bolag
testar nu att köra med biobränsle
på vissa sträckor. Det kommer inte
gå att byta rakt av, utan vi kommer
att få se en iblandning av biobränsle med först kanske 10 därefter 20
procent. Kraven är ju oerhört höga
inom ﬂyget, och en av utmaningarna är att få ner fryspunkten på
bränslet. På 11 kilometers höjd kan
det bli 55 minusgrader, och då får
det inte bli is i tanken.

Amerikanska Forbes Magazine tipsar om apparna
som underlättar livet för affärsresenärer.

Etta på listan
Högst upp på listan hamnar Gmail Offline. Med
Gmails offline-läge kan du i lugn
och ro läsa, svara på och arkivera
e-post. När du kopplar upp dig
synkroniseras alla ändringar.

Koppla upp dig gratis
På andra plats kommer vad
reportern Natalie Sisson
kallar Smartphone magic, som
gör det möjligt att koppla upp
mobilen till ett kostnadsfritt
trådlöst nätverk, och det tredje
tipset är en Hootsuite-app för
att hålla ordning på alla sociala
nätverk och att spåra samtal.

Synka kontakterna
En Facebook-app är förstås
ett måste enligt artikeln
och en Linkedin-app rekommenderas också.Med den senare
synkar du enkelt alla nya kontakter på affärsnätverket, laddar
ned foton, företagsinformation,
telefonnummer och e-postadresser. Appen Evernote används för att klippa ut länkar via
Hootsiute, Facebook eller webbläsaren Safari och läsa artiklar
eller liknande senare.
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EVA GUSTIN
CHRISTIAN VON ESSEN
redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

Trött på långa
incheckningstider?
ÞØDYDOODFKHãHU
YLOOKDPRGHUQD
PąäHVäMöQVäHU
VRPNDQPLQVND
DQäDOHäUHVGDJDU
/ôVPHURP
XQGHUVĄNQLQJHQSõ

WGFVHDUEHWVJODGMH

Det tar Dig mindre än 30 sekunder att ta Dig från bilen till planet
på Grafair, Bromma. Vare sig Du reser som delägare i något av
våra delägarplan eller taxiﬂyg så kommer komforten och servicen
att vara enastående. Din riktiga fördel är dock tidsvinsten. Våra
business jets tar 8 passagerare och ger Dig möjligheten att vara
på ﬂera möten i olika länder samma dag, och ändå komma hem
till middagen. För Din nästa ﬂygning, tag kontakt med oss

,7RFKäHOHNRPãąUãąUHäDJ
2FKãąUPöQQLVNRUQDVRPMREEDUGöU

Grafair Jet Center
Flygplatsinfarten 1
168 67 Bromma
08-98 26 00
ofﬁce@grafair.se
www.grafair.se

I H J Ä R TAT. . .

. . . A V D E F L E S TA S TÄ D E R .
F I R S T H O T E L S E R B J U D E R 5 7 C E N T R A LT
B E L ÄG N A H OT E L L ÖV ER H E L A S K A N D I N AV I E N .

B O K A O N L I N E I D A G F Ö R VÅ R T G A R A N T E R AT B Ä S TA P R I S!

// F I R S T H O T E L S . C O M
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ANDREAS CARLSSON
kommer direkt från Malmö till vårt möte
på hotell Mornington på Östermalm.
FOTO: EMELIE PALMCRANTZ

FOTO: SHUTTERSTOCK

Boka taxi på
nätet, smidigt
och enkelt

Andreas har
hela världen
som arbetsplats
Framgångsrike låtskrivaren och tidigare Idoljurymedlemmen Andreas
Carlsson bor i två länder
och har hela världen som
arbetsplats. Han menar att
resandet har lagt grunden
till hans karriär.
Andreas Carlsson kommer direkt från Malmö via Arlanda till
vårt möte på hotell Mornington på
Östermalm. I Malmö har det varit
kickoff för ett projekt med Läkerol,
som ska lansera Andreas bok Dandy med sex nya omslag i kombination med en stor tävling.

Släpper taget utomlands

Ännu inte trött på att resa
Att Andreas Carlsson klarar av det
ständiga resandet och hotellivet
tror han beror på att han tycker att
det han håller på med är så roligt.
Därför är han ännu inte trött på att
resa. Även under sommarsemestern har han ﬂugit tillsammans
med 10-årige sonen William,bland
annat till favoritresmålet Capri.
Framöver planerar Andreas
att resa mer under längre perioder och att minska ned på kortare
resor.

– När jag jobbade med svenska
Idol reste jag ofta till USA i veckan mellan två
program.Det blev
ganska slitsamt,
medger han.

Egna vägar
Framtiden innehåller en hel del
olika projekt. Förutom tv och låtskrivande är Andreas involverad i en
global tävling med
McDonald´s, Voice of
McDonald´s. Han arbetar också med en ny
kollektion skinnjackor
av det egna varumärket
JOFAMA, och med ett gigantiskt utbildningsprojekt samt med musikalen Dandy som planeras ha premiär i Las
Vegas nästa år.
– Jag gillar att hitta
mina egna vägar. Det
är likadant när jag reser. Jag möter hellre
en ny stad bäst genom
att gå ut och interagera
med dem som bor där än
att titta på sevärdheter.
EVA GUSTIN
redaktionen@mediaplanet.com

ANDREAS I SIN EGEN
NYA COLLECTION
ANDREAS CARLSSON BY JOFAMA

SOM FINNS I BUTIK
VÅREN 2012

OFöretagen registrerar sig enkelt i systemet. På företagsnivån
kan de lägga in sin allmänna
resepolicy och om de vill åka
med något speciﬁkt taxibolag.
Administratörsnivån nås av till
exempel en avdelningschef för
lite snabbare beslut. Det kan
handla om allt från kortnummer till transaktioner på resekonton. På resenärnivån bygger
medarbetaren sin egen reseproﬁl, lägger in favoritadresser och
kostnadsställen.
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En stor del av Andreas liv består av
resor,i och mellan Europa,USA och
Asien. Andreas Carlsson bor i dag i
Los Angeles och Stockholm, men
håller på att ﬂytta sitt USA-boende
till New York.
– Jag har bott i LA i nästan tio år
och det är dags för något nytt.Att bo
och verka från ett och samma ställe
blir begränsat. För mig har möjligheten att resa och se olika kulturer
lagt grunden till mitt yrkesliv och
bidragit till mina framgångar som
livs– och musikmässig kamelont.
Som svensk har jag också lärt mig
att släppa taget lite.Vi svenskar blir
ofta låsta av vår självkritiska sida.
Det släpper utomlands, man blir
mer öppen och inte så hård mot sig
själv, säger han.

Precis när han skulle gå ut gymnasiet ﬁck Andreas Carlsson chansen att spela in en skiva på skivbolaget Ricochet (senare BMG). I
samband med skivkontraktet träffade han legendariske låtskrivaren och musikproducenten Denniz Pop och började jobba tillsammans med honom och Max Martin
på skivbolaget Cheiron.
– Vi hamnade i den kritiska skärningspunkten för framgång där i
studion vid Fridhemsplan. Vi behövde inte ut och jaga artister, de
hittade oss, berättar Andreas.
Andreas började resa allt oftare,
skivorna spelades bland annat in i
Florida och låtarna skrevs ofta på
hotell runt om i världen.
– Stora världsartister är alltid på
språng och som låtskrivare måste
man vara dem hack i häl. De bästa
låtarna skrivs på plats tillsammans
med artisten, säger Andreas.

OCabonline är ett nytt internetbaserat system för taxibokningar. Där kan affärsresenärer
välja bilmodell, om de föredrar
en miljöbil eller vill dela bil med
någon annan. Beställaren får ett
fast pris vid bokningen. Systemet levererar fullständig statistik
både avseende ekonomi, resor
och miljö.

STOCK
FOTO: SHUTTER

OCabonline är fristående från
taxibolagens bokningssystem,
även om tanken är att de ska länkas till systemet,liksom övrigt resande som tåg och ﬂyg. Tjänsten
kan i dag beställas på ett 70-tal
svenska orter och målet är 120
orter samt i Norge och Danmark.
Läs mer
på webben:
www.cabonline.se

!

BÄSTA MEDICINEN MOT STRESS
Garanterad effekt upp till 48 timmar efter utcheckning.
Kan verka starkt beroendeframkallande vid upprepande övernattningar.
Boka receptfritt på 040-664 64 00 eller reservation@masterjohan.se

   
  
ÄNG E L HO L M
S UND S VA L L
R ONN E B Y
K A L MA R

VÄX J Ö
V I S BY
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KONFERERA
MERA

Endagskonferens
på stark frammarsch
Konferenser är ett viktigt
verktyg för företagen att
bryta rutinartade arbetsmönster och öppna upp
för nya visioner hos de
anställda. Det är också ett
bra sätt för att skapa sammanhållning inom och
mellan arbetsgrupper, samt
medvetenhet om vad företaget verkligen står för.
Traditionellt har många företag
valt att resa bort till en konferensgård där man genomför seminarier, workshops och andra arbetspass på dagtid för att sedan ställa
till med middag och gemensamma aktiviteter på kvällen. För 1520 år sedan var det inte ovanligt
med fyra- eller femdagarsvistelser,
men numera har man nästan helt
gått ifrån program som sträcker
sig över ﬂera dygn på grund av att
det blir utdraget och ineffektivt.

Tid är pengar

Dags för en unconference?
Konceptet ”unconference” vänder
sig emot den traditionella, topp-

styrda och kostsamma konferensen som ofta rör sig inom snarlika
mallar.En unconference är i stället
en helt deltagardriven sammankomst, där ämnen för diskussioner och seminarier röstas fram av
de som är på plats.
Det mest omtalade exemplet på
senare tid är Sweden Social Web
Camp, som för tredje året i rad samlat en mycket namnkunnig grupp
entusiaster inom webb och sociala medier till ett veritabelt vuxenkollo med lösa tyglar och kreativa
möten. Till och med loggan röstas
fram ny för varje år. Många av dessa deltagare är tunga framtida beslutsfattare, och en inte alltför vild
gissning är att de kommer att forma delar av mötes- och konferensindustrin med en blandning av
nya mediekanaler och personliga möten under avslappnade och
kravlösa former.

TOCK
UTTERS
FOTO: SH

CHRISTIAN VON ESSEN
redaktionen@mediaplanet.com

FINN INSPIRATION PÅ KONFERENSEN
Nya idéer och fruktbara samtal skapas
ofta av miljöombyte, avslappning och
rekreation.
FOTO: SHUTTERSTOCK



  

Endagskonferensen har alltså
kommit tillbaka starkt. Detta beror naturligtvis på att många större företag blivit tvungna att kapa

kostnader, följa en eventuell miljöpolicy och värna om medarbetarnas tid med sina familjer. För
de mer avancerade konferensanläggningarna ett par timmar från
stadskärnan blir konkurrensen
därmed allt tuffare, och det krävs
hög kvalitet och extraaktiviteter
för att sticka ut och få kunderna
att spendera en natt eller två.
Det är förstås lätt att stirra sig
blind på tid och kostnader,men nya
idéer och fruktbara samtal skapas
ofta av miljöombyte, avslappning
och rekreation. Det vet konferensbranschen, och det är anledningen till Sveriges starka roll som mötesland.Enligt branschmätningen
Svenska Mötesbarometern, som
genomförs av företaget Resegeometri,visar dock resultaten 2011 på
en ”stor förbättringspotential” för
de stora konferensleverantörerna.
Med andra ord lämnar kundnöjdheten en del övrigt att önska, vilket kan öppna dörren till lukrativa
möjligheter för de mindre aktörer
som på allvar tar kunden på allvar.

      
     

TEL 018-34 90 00 | WWW.NOVAPARK.COM

Spa

KONFERENS MED

–INSPIRATION

SOM MOTIVERAR!

EN SPAUPPLEVELSE GÖR UNDERVERK FÖR ARBETSLUSTEN.
KONTAKTA OSS FÖR FRÄSCHA IDÉER OCH FÄRDIGA PAKET PÅ
ROSLAGENS VACKRASTE SPAHOTELL!
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KONFER EKEND
E
SPA & W EN
G
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WWW.HOTELLHAVSBADEN.SE ✶ TEL 0175-309 30
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Aldrig har vi kunnat presentera så många nyheter! Inför vintern får Hotel Salzburger
Hof 39 nya stora rum, ny restaurang och ett nytt kök. Vi bygger dessutom en ny
spa-avdelning. I hotellet ﬁnns nu 150 rum, 2 spa-avdelningar, 4 barer, 4 restauranger, bio,
ett ﬂertal konferensrum och mycket mer som gör din alpsemester lyckad och trivsam.
*

.

 )"(1().(("&%(%)()
STS Alpresor har arrangerat resor till Alperna i
nästan 40 år. Vi är sedan många år förstahandsval för 100-tals svenska företag och organisationer. När ni bokat konferensen får ni en
egen projektledare som är er kontaktperson under hela arrangemanget.
Dessutom möter vår konferensguide
er vid ankomst och står till förfogande under hela vistelsen i Bad Gastein.
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Bad Gastein erbjuder en mängd olika teambuilding aktiviteter och arrangemang som bl a skidåkning, picknick i backen, fondueafton, slädfärd
och heldagsutflykt till Salzburg. Vi skräddarsyr
konferensen – helt enligt era önskemål.

*$1("*"&$$+% "* &%(
Bad Gastein kan tidsmässigt konkurrera med
flertalet resmål i Skandinavien. Det finns
perfekta förbindelser från hela Europa till
Salzburg och München. Vi samarbetar
med de största flygbolagen och vår
personal är IATA-utbildad vilket
ger oss möjlighet att skapa en optimal transport.
."*'( ),1(*
I priset ingår flygresa, transfer t/r, boende
tre nätter i dubbelrum på Hotel Salzburger Hof,
stora frukostbufféer, tre stycken utsökta femrätters middagar, flygskatter, säkerhetsavgifter och
reseledarservice. Pris från 8 495 kr per person
(min 10 personer). Välkommen!

&%*"*&)) '2*# 



##(---#'()&()

12 · SEPTEMBER 2011

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET
TIPS

INSPIRATION

4
UTMÄRKT
INVESTERINGSPOTENTIAL

KARTTJÄNST

Hitta rätt på
resan med en
smartphone
HTC:s smartphones har
en inbyggd karttjänst som
hjälper dig att hitta fram
till semestermålet – utan
avgifter för datatrafik i utlandet.

TOPPKLASS
Den geografiska placeringen,
den välutbildade befolkningen och den stabila politiska
situationen har bidragit till
Singapores goda ekonomi.
FOTO: ISTOCKPHOTO

OFråga: Hur lyckades
Singapore gå från en liten
djungelö utan naturresurser till
ett av världens ﬁnansiella centrum på bara några decennier?
OSvar: Genom att skapa
världens bästa affärsklimat.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Destination Singapore
– optimalt affärsklimat i öst
”Det krävs förstås
att man har en viss
kunskap om kulturen i Singapore
och Asien. Annars
gäller samma
sak som överallt
annars”

HUR VI LYCKAS
SINGAPORE

Alla som har varit i Singapore vet
att det är en unik, nästan overklig
plats. Det är en stad som aldrig vilar, som aldrig står still eller nöjer
sig – en historielös plats, byggd av
dåtidens immigranter för dagens
moderna gästarbetare. De asiatiska storstäderna är fullt medvetna
om sin utbytbarhet som regionalt
affärsnav. Och om en stor del av
ens ekonomi baseras på utländska
investeringar (störst del i världen
faktiskt) måste man också se till
att utvecklas i ett rasande tempo
för att inte hamna på efterkälken.

Kort historia
Historien om Singapore är kort
men relevant för att förstå landet.
Från att ha varit en tämligen betydelselös handelsplats mellan England och Malaysia, utsågs till slut
en man – Lee Kuan Yew – att bygga
upp och utveckla Singapore med
sina egna händer. Sina egna ganska fasta händer kanske man ska
tillägga. För du kan inte skapa en
fungerande ekonomi, ett försvar
och en samhällsstruktur i världsklass på 30 år utan att hålla ditt
folk i en ganska kort lina. Därav alla dessa tuffa regler som landet tyvärr gjort sig känt för.Numera är li-

nan längre, och även konst, kultur
och kreativitet uppmuntras från
regeringsnivå.
Men det som på allvar skapade framgångssagan var att man
tidigt lyckades skapa ett perfekt
affärsklimat. Vad behöver man då?
Jo, fungerande infrastruktur, låga
skatter, hög säkerhetsnivå, nollto-

lerans mot korruption och engelska som officiellt språk.Lägg till en
nästintill heltäckande bredbandsuppkoppling, stora satsningar på
bioteknik och en av världens största hamnar (ständigt i tuff konkurrens med Hong Kong), och du har
en luftkonditionerad tillﬂyktsort
på den sydostasiatiska markna-

FAKTA
O Invånarantalet i Singapore är
i dagsläget 4,8 miljoner, men regeringen vill enligt vissa källor öka
det till sex miljoner, enligt andra till
åtta. Landet består i dag av ca 75
procent kineser, 14 procent malajer och nio procent indier.
O 2008 genomfördes för första
gången nattliga Formel 1-lopp på
gatorna mitt inne i centrala Singapore. Tävlingen återkom även
2009.
O Singapore är för andra året
i rad rankat som det bästa landet i världen att göra affärer i,
enligt undersökningen Doing
Business 2009 Report, av
World Bank. När det gäller kor-

ruption rankas landet som det
tredje minsta korrupta i världen. Singapore ligger som ständig tvåa på listan över ”länder
med bäst investeringspotential”.
Bara Schweiz är bättre.
O Nu satsar man friskt på digitala medier i Singapore genom
att bygga en stor mediehub vid
namn Mediapolis, som kommer
att vara belägen i det 200 hektar
stora forsknings- och utvecklingsklustret one-north.
Läs mer
på webben:
www.visitsingapore.com
www.asienguiden.se

!

den där världens bästa ﬂygbolag
avgår i tid från en av världens bästa ﬂygplatser. Man ska heller inte
glömma bort den relativt köpstarka lokala marknaden.

Finanskrisen
Singapore är en plats där ambitiösa utvecklingsprojekt avlöser
varandra ‒ dock inte med samma
magnitud som hos den överspenderade kollegan Dubai eller den
aningen mindervärdeskomplexdrivna grannen Malaysia. Efter att
möjligen ha pausat en del nya byggen under ﬁnanskrisen, har man
nu kommit vidare i uppförandet
av exempelvis det nya Marina Bay
Financial Centre med tre gigantiska kontorstorn – alla runt 200
meter höga, samt två motsvarande byggnader för boende. Medan
Singapore alltid varit känt för sina affärsmässiga smörjmedel, har
kultur och idrott aldrig fått stå
fram. Förrän nu, då turism- och
evenemangsekonomin fått högre
prioritet. Den världsberömda
Formel 1-tävlingen Singtel Singapore Grand Prix är ett tydligt exempel på det.
Nu arbetar regeringen på högtryck för att öka förekomsten av
grönska och parker i stadsbilden.
Samtidigt ryktas det om planer på
att den redan trångbodda befolkningen ska öka från fem till sex
miljoner – kanske i ett försök att
bokstavligen injicera nytt liv i den
inhemska produktionen och konsumtionen.
CHRISTIAN VON ESSEN
redaktionen@mediaplanet.com

Det är opraktiskt med en karta
som måste vikas ut 14 gånger
för att man ska hitta rätt under
semestern. Vi har utvecklat en
karttjänst som ger alla ägare av
våra nyare smartphones möjlighet att ladda ned. Kartorna kan
sedan användas under resan
utan avgifter för dataöverföring.
– Allt ﬂer använder sin smartphone som vägvisare och är
vana vid att alltid ha tillgång till
vägkartor i den. När man sedan
reser utomlands och inte kan
använda internet på grund av de
höga roamingavgifterna så står
man där plötsligt utan karta.Det
är ett problem eftersom det är i
utlandet man verkligen behöver
hjälp med att hitta fram, säger
Peter Frölund, HTC:s nordenchef.

Kartor över 83 länder
För att lösa det här problemet
har vi skapat karttjänsten HTC
Locations, som ger möjlighet
att ladda ner kartor för 83 olika
länder till en smartphone – helt
kostnadsfritt. Karttjänsten kan
ange smartphonens position
på en aktuell karta via GPS – förbindelsen och dessutom visa
till exempel vilka restauranger,
hotell och transportmöjligheter som ﬁnns i närheten. Det
gäller även bilnavigeringen,som
användarna kan köpa efteråt och
ladda ner till sina smartphones.
Att navigera under 30 dagar i
Frankrike kostar till exempel
bara 45 kr.

Anpassad tidsomställning
– Vi utvecklar alla våra smartphones med fokus på användarnas vardag. Det tog oss över
ett år att utveckla karttjänsten,
men det var det värt eftersom
våra kunder numera kan hitta
vägen med sina smartphones
– oavsett var de beﬁnner sig,
berättar Peter Frölund.
Användare av smartphones
som reser mellan olika tidszoner har nytta av en annan
fördel med HTC Sense. Klockan behöver inte flyttas fram
eller tillbaka. Våra smartphones ställer nämligen om tiden
automatiskt. Det innebär
också att alla möten i kalendern anpassas till den nya
tidszonen.
KÄLLA: HTC:S MEDIACENTER

foto: Håkan Elofsson

Betalsystemet som förenklar administrationen

firstcard.fi / firstcard.dk / firstcard.no / firstcard.se

Är du en av dem som reser med ﬂera olika kort i plånboken,
bara för säkerhets skull?
Vi har en strålande nyhet till dig.
Från och med nu kan du som har ett First Card med
MasterCard-koppling få ett extrakort med VISA.
Samtidigt kvarstår vår allra största ﬁness:
Alla inköp samlas på en och samma faktura – oavsett
vilket av korten du använder.

First Card ges ut av Nordea Bank AB (publ)

Har du också två kort när du reser?
Nu kan du få båda på samma faktura.
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Fråga: Vad ska man göra för att skydda sina smarta telefoner?
Svar: Börja med att installera ett säkerhetsprogram.

SMARTA TELEFONER
MOBILSÄKERHET

De smarta telefonerna väller in över
marknaden. Ju ﬂer som använder dem
och ju mer de används till – desto mer
utsatta för angrepp och hot blir telefonerna. Det är bakgrunden till att Kevin
Freij grundade mobilsäkerhetsföretaget MYMobileSecurity.
– Det var enkelt att se att behovet av
säkerhet ökar, säger Kevin Freij, vd för
MYMobileSecurity.
Efter tolv år i IT-branschen och
med erfarenhet från ﬂera företag som
fokuserar på säkerhet kände Kevin
Freij att det var dags att ta steget till att
bli entreprenör.
– Sverige har ett bra klimat för entreprenörer, särskilt inom IT. Svenskarna
ligger långt fram inom detta område
och tar emot ny teknik snabbt, säger
han.

Säkerhetslösningar
Beslutet att starta ett företag inom
mobil säkerhet tog han för tre år sedan.
Han började med att samla experter på
säkerhet och experter på den mobila
marknaden. De gjorde en utvärdering
av de företag som då fanns och som
erbjöd säkerhetstjänster för mobiler.
– De företag som fanns erbjöd pro-

gram för säkerhet för mobiltelefoner
som en mindre del i deras paket. Vi
valde att utmana dem genom att bygga
säkerhetslösningar där mobiltelefonen är navet, säger Kevin Freij.

FOTO: ANDERS F0RSSBERG

Säkerheten allt viktigare i
den ökande mobila världen
Tid är verkligen pengar
Företaget, MYMobileSecurity, är globalt och har kontrakt med Mexico, Brasilien, USA, Kina och med andra länder.
Produktionscentret ligger i Spanien.Kevin Freij har 150 resdagar i jobbet per år.
– Att missa en avgång eller komma
för sent fördyrar resekostnaderna och
det slår extra hårt på ett nystartat
bolag.
Han är därför noga med att planera
alla resor i god tid.
– Tid är verkligen pengar för ett nytt företag. Missar du mötet för att ﬂyget
är försenat kan det kosta dig
avtalet, säger han.
Några av hans viktigaste
verktyg för reseplanering är
applikationer i mobilen. Då är
säkerheten viktig, att ingen kan
stjäla hans bokningar eller hans
identitet.

Kevin Freij
Vd, MYMobileSecurity.

”Den som
stjäl din
mobiltelfon
stjäl din
identitet.”

Välj app med omsorg

Telefonen blir navet
Smarta telefoner har funnits rätt
länge men i och med att Apple lanse-

rade iPhone slog de smarta telefonerna igenom ordentligt. I samband med
att 4G-nät byggs ut får ﬂer tillgång till
hög hastighet på sin uppkoppling med
telefonen.
2010 köpte användare appar, applikationer till sina smarta telefoner för
8 miljarder dollar. Under 2011 beräknas
vi köpa för det dubbla.
– Telefonen blir navet i din kommunikation och den blir allt viktigare, redan i dag kan du styra din stereo med
den, ha den som nyckel till hotellrum,
köpa resor, göra bankaffärer, se tv, använda dina sociala nätverk, säger Kevin Freij.
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Appar är de små program som utför alla
dessa tjänster i en smart telefon. Kevin
Freij uppmanar till att använda dessa
med omsorg.
– Var selektiv när du installerar
en applikation, fundera till exempel på om du kan lita på företaget
som gjort applikationen och läs
ordentligt vilka rättigheter du
ger appen. Det ﬁnns appar
som i smyg samlar in dina
lösenord och annan privat
information. Speciellt viktigt är
det att tänka sig för vid betalning över
nätet. Använd bank/betal-appar som

du känner till, framför att lämna ut
kreditkortsnumret på nätet, säger han.

Viktigt att skydda telefonen
– Ett första och viktigt steg för att öka
säkerheten för din smarta telefon är
att använda kodlås och PIN-kod, säger
Kevin Freij.
Nästa steg är att installera ett antivirusprogram med stöldskydd. Till
exempel Tele2 har ett säkerhetspaket som innehåller antivirusprogram
(för Android, det ﬁnns ingen sådant
för Apples Iphone), program för backup och stöldskydd. Stöldskyddet innebär att du kan lokalisera din telefon på
distans genom att få den att tjuta och
avge ett larmljud. Du kan låsa telefonen på distans och radera innehållet
på distans. Det sker med en kod som du
skickar med SMS till din telefon.
Ju mer telefonen kan användas till,
desto viktigare blir den och då växer
risken att den utsätts för angrepp. Ju
ﬂer tjänster som kopplas till telefon
desto viktigare information sparas på
telefonen och desto större blir säkerhetshotet.
– Den som stjäl din mobiltelefon stjäl
din identitet, säger Kevin Freij.

Trygghet på dina villkor. Säkerhet har blivit en allt viktigare aspekt inom många branscher, i allt från hantering av känslig information till
trygghet för nyckelpersoner. Vid ett Safe Meeting matchar vi möteslokal, medarbetare och kringarrangemang med ditt företags säkerhetsbehov.
Besök gärna vår hemsida och läs mer.
Tel 08-731 42 42, bokning@skogshem-wijk.com, www.skogshem-wijk.com

ROSMARI SÖDERGREN
redaktionen@mediaplanet.com
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Kevin Freij
OÅlder: 36 år.
OFamilj: Sambo och dottern
Nicoletta 5 år.
OYrke: Vd och grundare av MYMobileSecurity.
OKarriär: 13 år i IT-branschen,
senast åtta år på CA Inc.
OResedagar: 140 dagar förra
året.
OFritidsintressen: Allt som
kan göras till havs.
OFavoritcitat: “Business is a
combination of war and sport.”
André Maurois.

FOTO: SHUTTERSTOCK

KEVINS TIPS!

Skydda telefonen
Använd telefonlås och PINkod. Installera ett mobilt
antivirusprogram med stöldskydd. Var selektiv när du
installerar en applikation och
fundera på om du kan lita på
företaget som gjort den och läs
noga vilka rättigheter du ger
appen. Vid betalning över nätet,
använd bank-/betalappar som
du känner till.Var försiktig med
att lämna ut kreditkortsnummer på nätet.

Spara på batteriet

SVERIGE I FRAMKANT AV TEKNISK UTVECKLING
”Sverige har ett bra klimat för entreprenörer, särskilt
inom IT. Svenskarna ligger långt fram inom detta
område och tar emot ny teknik snabbt”, säger Kevin
Freij vd på MyMobileSecurity.
FOTO: (ÖVRE) ANDERS FORSSBERG, (NEDRE) SHUTTERSTOCK

Kom ihåg att ha rätt ”konverter” med dig för att ladda telefonen. Stäng av Wiﬁ och
bluetooth. Skruva ner ljuset på
skärmen maximalt. Använd
headset och skruva ner volymen.
Stäng av mobildata – måste du
ha detta igång,välj att synkronisera tjänster som Facebook,
e-post och kontakter manuellt.

Minska räkningen
Reser du mycket, välj en
operatör med låg utlandstaxa. Skaffa en fast tariff för
internetuppkoppling. Har du
e – post i mobilen, välj att endast
ladda ner ”header”på din e – post.
Läs mer
på webben:
www.mymobilesecurity.se

!

ARE YOU
A PART
OF THE
FUTURE?

PayEx - your
expert when it
comes to mobile
payments.
www.payex.se/future
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Far och ﬂyg med
bonuskort är hela poängen

SAMLA POÄNG

OFråga: Varför bör ﬂygbolagens och hotellens lojalitetsprogram vara en del av företagets CSR-koncept?
OSvar:Därför att programmen
är god personalvård och kan
också bidra till ett kostnadseffektivt resande.
– Lojalitetsprogram är ett sätt att
visa omtanke om personalen, till
exempel möjligheten att koppla av
i en lounge eller kunna checka in
snabbare, menar Lotten Fowler,
general manager på SBTA1).Att kunna resa, säkert, bekvämt och med
minsta möjliga miljöbelastning
bör därför ingå CSR-strategin2).
Lojalitetsprogrammen är inte
sprungna ur företagens behov, utan gagnar främst resenären. Men
företagen måste ändå förhålla sig
till dem. Vissa arbetsgivare kräver
därför att förmånerna används,
så att de främst gagnar företaget.
Men det ﬁnns också program, där
arbetsgivaren får bonuspoängen.

Lika för alla
Större organisationer har ofta förmånliga avtal med hotell och ﬂygbolag.
– När man förhandlar fram avtalet bör man kräva att all personal ska
omfattas av lojalitetsprogrammets bästa erbjudanden, framhåller Lotten Fowler. Mindre företag
får inte samma volymrabatter
som större. Då är det extra viktigt
att programmet ger arbetsgivaren kostnadsfördelar men samtidigt underlättar resandet för de
anställda.
O Här följer exempel på några

First Member / GHA Discovery
har tre kortnivåer, beroende på
hur många nätter du bor på hotellen. Varje spenderad krona hos
First Hotels ger dig en poäng. Hos
First Hotels får du, beroende på din
medlemsnivå, fördelar som: Garanterat reservation vid sen ankomst, rabatt i restaurangen, specialerbjudanden, fri dagstidning,
gratis rumsuppgradering och sen
utcheckning med mera.

Malmö Aviation
VISA OMTANKE
Lojalitetsprogram är ett sätt att visa omtanke om personalen, menar Lotten
FOTO: HEDVIG STABELL
Fowler, general manager på SBTA.

lojalitetsprogram för olika
resemönster:

Priority Pass
OVill du känna dig omhuldad som
Zlatan och andra celebriteter? Då
kan Priority Pass vara lösningen.
Det ger dig fri tillgång till 600
VIP-lounger i 300 städer runt om
i världen. Du slipper då kaoset i
avgångshallen och kan istället
koppla av eller förbereda dig inför
resan. I loungerna ﬁnns ofta tillgång till Internet och konferensutrymmen. Priority Pass gäller på
alla ﬂygbolag, oavsett klass. Det
kan användas både för privat- och
tjänsteresor.

EuroBonus
OSannolikheten är stor att du
väljer något av de 27 ﬂygbolag som
ingår i Star Alliance, till exempel SAS. Då har nytta av EuroBonus-kortet. Du får baspoäng när
du ﬂyger med bolag i Star Alliance
och extrapoäng om du shoppar,

övernattar, eller hyr bil hos en
EuroBonuspartner. Poängen kan
användas för att ﬂyga, bo på hotell
eller hyra bil.
EuroBonus har tre olika medlemsnivåer, beroende på antal
bonuspoäng mm. Ju högre medlemsnivå, desto ﬂer förmåner. Det
kan t ex vara snabbare incheckning, tillgång till lounger och
högre bagagevikt.

First Member
First Member & GHA Discovery är
intressant för den som främst bor
på hotell inom Skandinavien, men
även i övriga världen. Medlemskapet ger dig många fördelar och bonuspoäng när du bor på samtliga
First Hotels.När du bor på hotell utanför Skandinavien, anslutna till
Global Hotel Alliance, får du ytterligare fördelar och ”Local Experiences” istället för bonuspoäng. First
Hotels samarbetspartner, Global
Hotel Alliance, är världens största
nätverk av oberoende hotellkedjor.

ODeras lojalitetsprogram är intressant för dig som ofta ﬂyger
inrikes och bor på hotell.
Programmet ger poäng på ﬂygresor med deras plan, deras partners eller när du bor på de hotell
Malmö Aviation samarbetar
med. Medlemskapet är gratis och
Malmö Aviationkortet fungerar
som biljett.
24 000 bonuspoäng på ﬂygresor
ger guldmedlemskap, till exempel fritt inträde till ﬂygbolagets
lounger. Du åker med Flygbussarna för halva priset och får också
exklusiva erbjudanden via e-post.
Dessutom får du högre prioritet
om du hamnar på väntelistan.
För att få full utväxling av ett
lojalitetsprogram är det viktigt
ta reda på vilka förmåner som ingår och sedan använda dem så
att både du och företaget gynnas.
Lycklig resa!
1) SBTA = SWEDISH BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION.
2) CSR OMFATTAR EN ORGANISATIONS EKONOMISKA,

Pia Djupmark
Regional director
för Rezidor i Sverige
och hotelldirektör på
Radisson Blu Viking.

O Affärsresenärer har det
senaste året fått ett attraktivt lojalitetsprogram sedan
Rezidor Hotel Group bytt till
det nya systemet Club Carlson, med över 1 000 hotell
anslutna.

Rezidor-gruppen konsoliderar
sina varumärken i ett nytt lojalitetsprogram. Som medlem kan
man samla poäng på samtliga
hotell inom Radisson Blu, Park
Inn by Radisson, Hotel Missoni,
Park Plaza,Country Inns & Suites
och Regent.
– Med det tidigare programmet
goldpoints plus kunde vi erbjuda
hotell främst i Europa, Mellanöstern och Sydafrika. Med Club
Carlson har vi äntligen ett riktigt
world wide-koncept med över 1
000 hotell, säger Pia Djupmark,
regional director för Rezidor i
Sverige och hotelldirektör på Radisson Blu Viking.

Poängen med poäng
Anledningen till den starka
breddningen är att hotellkedjans
amerikanska storägare Carlson
gett sig in i poängsamlandet med
full kraft. Medlemskapet är kostnadsfritt, och som medlem kan
man uppnå ”silver”-, ”guld”-, eller ”concierge”-status.
– Numera börjar vi inte om med
räkningen av hotellnätter varje
år, säger Pia Djupmark. Dessutom kan du föra över dina poäng
direkt till någon av våra samarbetspartners för att få gratis biluthyrning eller ﬂygresor.

MILJÖMÄSSIGA, ETISKA OCH SOCIALA ANSVAR.

CHRISTIAN VON ESSEN
CLAES-GÖRAN HANBERG
redaktionen@mediaplanet.com

NU UTÖKAR VI I KÖPENHAMN!
Strosa längs Ströget, lev livet i Nyhavn, njut av storstaden och bo mitt i centrala Köpenhamn.
Nu har vi kompletterat Copenhagen Plaza med vårt nyförvärv Richmond Hotel. Välkommen!
Läs mer på www.proﬁlhotels.se

NYTT PROGRAM

redaktionen@mediaplanet.com

A | CLUB GER POÄNG LIVET UT
Ett medlemskap i A-club gör hotellvistelsen ännu trevligare. A-clubmedlemmar får bland annat
generösare in- och utcheckningstider, välkomstpaket och bonuspoäng som kan sparas så länge man vill.

A

ccor är en av världens största hotellkedjor, med över en halv
miljon rum fördelade på 4 300 hotell i alla världsdelar. I Sverige
känner vi framför allt till Ibis, men det franska företaget äger
också varumärken som Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, All Seasons
och Etap.
– Vår affärsidé är att erbjuda hotellrum i alla prisklasser, från budget
till lyx, inom våra tre kärnområden: affärsresenärer, konferensverksamhet och privatresor, berättar Jan Birkelund, försäljningschef på Accor
i Norden.
På senare år har Accor sålt av flera dotterbolag för att tydligare
fokusera på just hotellverksamheten. Målet för 2015 är att Accor ska
driva 5 000 hotell och vara marknadsledande i Europa, Asien, Mellan
Östern, Sydamerika och Afrika. Det ska man uppnå genom att både ta

över befintliga hotell, bygga nytt och utveckla franchiseverksamheten.
För att skapa en tätare relation med sina gäster har Accor startat
lojalitetsprogrammet A-club, som i dag har närmare 7,2 miljoner
medlemmar.
– Genom A-club vill vi skapa mervärde för våra lojala kunder, berättar Jan Birkelund. Vi erbjuder bland annat rumsgaranti, senare utcheckningstider, välkomstpaket, kostnadsfri uppgradering av rumsstandarden och information om alla kampanjer 48 timmar tidigare än alla
andra kunder.
Naturligtvis får medlemmarna även bonuspoäng som kan användas
till övernattningar, spabehandlingar, flygresor, bilbokningar, restaurangbesök och mycket mer. Spenderar man bara minst en natt om året
på något av Accors hotell så har man kvar sina poäng så länge man vill.

Accor har arbetat hårt med arbetsrätt och miljöfrågor. Det har gett
resultat. Nyligen utsåg Råd och Rön tillsammans med 60 andra europeiska konsumentorganisationer Accor till världens bästa hotellkedja
när det gäller just etik och miljö.

Läs mer om Accor på www.accor.com, eller på www.accorhotels.com som är en av Europas största sajter för hotellbokning. Medlemskapet i A-club kan tecknas på www.a-club.com.

OKQ8 Företagskort

– ett klimatsmart val på vägen
OKQ8 var först med etanol på stationen. Sedan kom biogas. Nu fortsätter
vi att driva utvecklingen för klimatanpassade och miljövänliga drivmedel.
OKQ8 Företagskort är ett generöst betalkort som ger dig förenklad administration och garanterat lägsta pris på våra stationer. Ansök hos närmaste
OKQ8 station eller på okq8.se.
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Sverige: Ett allt hetare
alternativ för konferensresor.

VÄLJ
DESTINATION

TIPS; KONFERENRESA

FOTO: SHUTTERSTOCK

Byt stad mot hav

LAPPLAND
För sällskap med både svenska och
utländska gäster kan en tur till svenska
Lappland vara en ögonöppnande upplevelse. Vita vidder, vackra vyer och boende i
tält eller hotell av is – allt beror på graden av
äventyrlighet. Dessutom finner du gigantiska gruvor, framtidens energiutveckling
och en rymdforskning i världsklass.

GÖTEBORG
Det finns en anledning till att Göteborg
står värd för Nordens största branschmässor – Svenska Mässan i kombination med
jättehotellet Gothia Towers ger en kapacitet som är få nordiska städer förunnat.
Nu har man också blivit Sveriges främsta
musikfestivalstad.

I år väljer många företag
mindre Medelhavsorter i
stället för storstäder för sin konferensresa.
Tidigare har det tagit för lång
tid och varit för dyrt att ta sig till
dessa orter för en trenättersvistelse. Nya direktﬂyg från Stockholm och Göteborg gör det nu
möjligt att nå ﬂera nya destinationer över en weekend, vilket är bakgrunden till denna
trend som inleddes
i slutet av förra
året och ser ut
att hålla i sig.

Några resemål

KARLSTAD
Karlstad, i hjärtat av Värmland, utgör en idealisk
plats för möten. Staden, med strax under 100 000
invånare, är mindre än 3 timmar från både Göteborg och Stockholm. Täta kommunikationer med
flyg, tåg och buss gör Karlstad till ett populärt
resmål för konferenser, kongresser, och events.
Ett tjugotal hotell samt nybyggda Karlstad
Conference Culture Centre erbjuder möteslokaler från 5 till 1 600 personer.

Palma på Mallorca får nu
sällskap av Marockanska
Marrakech och av ﬂera kroatiska
orter. I Kroatien ﬂyger man till
Split och stannar antingen där
eller åker vidare till Dubrovnik
eller mindre, närliggande kroatiska turistorter. Ett populärt val
är Opatija, som fått namnet Adriatiska havets Nice, på Istriens
ostkust.

Fokusera på umgänge
På de lite mindre destinationerna blir konferensresan
lättare fokuserad på umgänge än
i storstäderna. Samtidigt lockar
Medelhavskänslan med sol och
bad.

Om ni vill till storstad
STOCKHOLM
Vattnet, skärgården, krogarna och evenemangen lyser vackert i solen. Stockholm
har också blivit en högst relevant hotell –
och kongresstad på senare år, året runt.
Byggen som Stockholm Waterfront driver
den viktiga utvecklingen framåt.

Både bad och stad
GOTLAND
Gotland är mer än svettiga stockholmare. Med tongivande
evenemang som Almedalsveckan, Medeltidsveckan och
Bergmanveckan har den vackra ön en plats i mångas hjärtan.
Med anläggningar som Fabriken Furillen kan man dessutom
slå det mesta på fingrarna när det gäller konferensmål.

SVERIGE SOM DESTINATION
Det krävs givetvis många
olika anledningar till att
skapa nya resetrender,
men förmodligen kan man
hävda att den senaste lågkonjunkturen innebar ett
långsiktigt lyft för svenska
destinationerna.
Plötsligt styrdes utlandskonferenser och kickoffer om till sjönära
herrgårdar, avdammade gästgiverier och stadshotell med ny livsglimt i ögonvrån. Sverige blev hett
igen. Turistdestinationer når allt
högre internationell standard och
konferensanläggningarna mö-

ter allt tuffare krav. Men vad är
det som säger att trenden kommer hålla i sig när tiderna förändras?

Sverige är billigare
Recession för ofta något gott med
sig, framför allt kostnadsmedvetenhet. Att lägga en halv miljon
på en alkoholstinn resa till Malta
blev ett slag nästan osmakligt,
inte minst gentemot ansträngda
kunder och leverantörer.

Sverige är närmare
Visst ﬁnns det mycket pengar att

spara på ﬂygbiljetter och hotell,
men framförallt är det tiden som
blivit ännu mer av hårdvaluta, både för konfererande företag och
romantiserande privatpersoner.
Ibland krävs nya miljöer för att
skapa nya tankar och idéer. Men
dessa miljöer ﬁnns också överallt
runtomkring oss. Det gäller bara
att titta.

Sverige är godare
Som matland har vi vuxit enormt
bara under ett decennium, och
”det svenska matundret” lockar
allt fler besökare. Lyxkrog ar,

ekologisk gårdsförsäljning och
lärorika smakprovningar dyker
upp där man som minst anar
det.

En destination som alltid
är populär och fortfarande är het är Barcelona. Barcelona är ju både storstad
och badort och innehåller
allt; såväl hav och strand
som shopping, sevärdheter,
nöjen och fotboll.
EVA GUSTIN
redaktionen@mediaplanet.com

Sverige är grönare.
Att utforska Sverige är att ta tillvara på tillvaron. Svensk natur
är magniﬁk, tämligen oexploaterad och jämförelsevis koldioxidsnål. Ord som passar in
i de ﬂesta företags värdegrund
i dag.
CHRISTIAN VON ESSEN
redaktionen@mediaplanet.com

FOTO: SHUTTERSTOCK

MALMÖ
Med utvecklingen av Västra Hamnen
har Malmö gått i bräschen för kreativ
stadsplanering. Som del i den pulserande
Öresundsregionen spelar Malmö dessutom en allt viktigare roll som Sveriges
ansikte mot Europa. Området andas
numera entreprenörskap och kreativitet.

Storstäder som å andra sidan har fått ett uppsving
den senaste tiden är städernas
stad New York, mycket tack vare
den svaga dollarn, och London.
Också hit går direktﬂyg, som
möjliggör en weekendresa, även
om många väljer att lägga till en
fjärde natt till New York-resan.

NJOVUFSUJMM/PSEFOTNFTU
JOTQJSFSBOEFNzUFTQMBUT
7jMKTKjMWPNEVWJMMºZHBGSlO#SPNNBFMMFS"SMBOEB 
WJUBSEJHTOBCCUPDITNJEJHUUJMMEJUUNzUF
7JTCZjSCBSBNJOVUFSCPSUGSlO4UPDLIPMN7JºZHFS
jWFOEJSFLUGSlO(zUFCPSHPDI`OHFMIPMNaSFUSVOU

Stefan & Kim.
Unik korsbefruktning av humor, galenskap, tänkvärdheter, charm och
musikalitet med total respektlöshet inför genrekonventioner. Lika stora
delar klassisk ﬁolvirtuositet och skolad skönsång, som dans-, pop- och
rockexplosioner. En kväll som inte med rättvisa kan beskrivas utan måste
upplevas. Kort och gott ”En supermusikalisk totalshow”
Övernattning med show & julbord från 1195 kr /pers
Show & julbord Tors 595 kr, Fre & lör 795 kr / pers.

.JMKzPDITFSWJDFjSWlSBMFETUKjSOPS&SUNzUFNFE
(PUMBOECzSKBSIPTPTT

November: 18, 19, 24, 25, 26 December: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17

'zSPGGFSUPDINFSJOGPSNBUJPO LPOUBLUBTBSBQ!HPUMBOETºZHTF

Bokning privat: info@ysb.se | 0411-136 30
Bokning företag / konferens: forsaljning@ysb.se | 0411-136 34 / 35
Priser inkl. moms, standard dubbelrum där logi ingår.

Välkommen till oss på stranden.

0411-136 30 | ysb.se | info@ysb.s

 

  
  
  
 
 
   

Nordens mest
inspirerande mötesplats!
Kongresser, konferenser, möten och event – vid strandkanten
Kirurgveckan med 1.700 deltagare har
just gästat oss, mitt i världsarvsstaden
Visby. Här ﬁnns utsikt över ringmuren,
en hänförande horisont och sköna hotell
på gångavstånd.
På TUR-mässan 2010 utsågs Wisby Strand
till Nordens mest inspirerande mötesplats.
Vi är stolta, men inte särskilt förvånade.
Våra höga ambitioner, i kombination med
en fantastisk anläggning, på en av landets
vackraste platser, har gett resultat.

  

Med Gotlandsﬂyg ﬂyger du till Visby på 35 min
från Bromma eller Arlanda. Snabbt och smidigt!

Bokningsinformation och kontakt
e-post: info@wisbystrand.se telefon: 0498-65 11 00
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EXPERTPANELEN
Pascal Locatelli
Regional Director i
Scandinavien och Finland
på Accor Hotels.

LARS SCHÖN
Respondent från TDC.

Frederick
Scholander
Marknadschef på Taxi 020.

Fråga 1:
Hur ser utvecklingen ut för
er bransch under 2012?

Under 2011 har vi sett att hotellbranschen
återhämtat sig från krisen.Våra intäkter ökade med 5 procent under första halvåret och
beläggningen på våra hotell ökade. När det
gäller framtiden är det troligt att skuldkrisen
i Europa kommer att påverka marknaden,
men det är svårt att förutspå vilken effekt
den kommer ha.Vi satsar stort på expansion
i Norden, med fokus på storstäderna. Genom
att etablera ett starkt franchisingnätverk
hoppas vi att kunna växa i snabb takt.

Alla företag har i dag fokus på hur kommunikationen kan utvecklas genom videomöten. Olika projekt allt från omfattande
uppbyggnad av videokonferensrum över
hela organisationen till implementering
av olika Webbmöteslösningar, gör att vi på
TDC ser mycket positivt på en bransch som
utvecklas i en riktning som är positiv för oss.
Fokus i dag och i framtiden ligger på kärnvärden som är viktiga för oss – integration
och interoperabilitet.

Just nu är det mycket svårt att sia om
2012 då vår bransch är mycket konjunkturkänslig. Om den ﬁnansiella oron lägger sig
inom kort tror jag på en fortsatt positiv utveckling under 2012. Miljömässigt vill vi
fortsätta vara nummer 1 i branschen med
målet att nå 0% vad gäller utsläpp.

Fråga 2:
Vad har ni gjort för att
minska företagets påverkan
på miljön?

För vår del är det en prioriterad fråga. Vi
har sedan ﬂera år tillbaka ett ambitiöst CSRprogram – the Earth Guest programme, som
syftar till att bekämpa sociala problem och
miljöproblem. När det gäller miljöfrågor så
handlar det bland annat om åtgärder för att
minska energi– och vattenförbrukning samt
rutiner för effektiv avfallshantering och återvinning. Vi har bland annat minskat hotellens vatten– och energiförbrukning med 10
procent och infört sopsortering på alla hotell
i Europa. Vi har ﬂera hotell som är ISO 14001
certiﬁerade och vi är medlemmar bland annat
i FNs organ UNEP och the Global Compact.

Det handlar inte om att ersätta traditionella möten med videomöte utan om
att förändra beteenden, värderingar och
strukturer.Att gå från ett reseorienterat- till
ett mötesorienterat beteende. I stället för
att ersätta det gamla kvartalsmötet med ett
videomötet genomförs korta veckomöten
per video där nutid kan diskuteras i stället
för kvartalshistoria. Detta är hur vi utvecklar vår kommunikation och ökar vår effektivitet och produktivitet samtidigt som vi
spar både pengar och miljö.

2005 fattade vi ett beslut om att ha
minst 80 procent miljöfordon senast 2010.
(Vi har drygt 1 000 bilar).Målet nåddes med
råge, och nu tar vi ett steg till. Som första
taxibolag i Sverige har vi en elbil i reguljär
taxitraﬁk.

Fråga 3:
Vad har ni för tips till reseintensiva företag som vill
effektivisera sina resor?

Mitt tips är att kontakta en stor hotelloperatör och inleda ett samarbete. För företag som köper många resor är det viktigt
att alltid kunna få hjälp av kunniga säljare
som förstår ett företagsboendebehov och
att få ner sina kostnader på affärsresandet,
samt på möten och konferenser. Att det
ﬁnns ett attraktivt lojalitetsprogram med
generösa förmåner är också viktigt. Jag
rekommenderar reseintensiva företag
att välja en internationell kedja som kan
garantera hög kvalitet och bra service över
hela världen för att undvika överraskningar.

Undvik att skapa besparingsprojekt där
den anställde upplever att ”nu får vi inte
resa längre heller”. Påvisa i stället värdet
av en förbättrad kommunikation genom
videomöten utifrån användarens personliga behov – videomöte i stället för resa ger
möjligheten att kombinera distansmöten
och ändå hämta på dagis, videomöten
bidrar konkret till ökad jämställdhet genom
möjligheten till hög operativ närvaro trots
minskad arbetstid.

Med ett modernt affärsresesystem får
man inte bara en total överblick över sitt
resande, utan också möjligheter att samplanera ﬂera resenärer för bättre utnyttjande av bilarna. Ekonomiskt och miljömässigt. Ett tips är att löpande testa marknaden avseende pris och prestanda.

Vaxholms Kastell

Nya Älvsborgs Fästning

Spektakulära upplevelser året om

Inspirerande möten i historisk miljö

Boka höstens konferenser, aktiviteter och fester redan nu!

Boka höstens konferenser, aktiviteter och fester redan nu!

Vaxholms Kastell ligger ett stenkast från Vaxholm. Vi har konferenslokaler med
kapacitet för 10 - 500 personer. Prova någon av våra roliga aktiviteter; Fångarna
på Kastellet, Grand Kastell, Stora Lagkampen eller Uppdrag Kastellet.

Nya Älvsborgs Fästning ligger endast 30 minuter med båt från Göteborgs centrum.
Vi har konferenslokaler med kapacitet för 10 - 150 personer. Prova någon av våra
roliga aktiviteter; Fångarna på Älvsborg eller Uppdrag Älvsborg.

Varmt välkomna till oss!

Varmt välkomna till oss!

För mer info ring 08-541 333 61
eller besök vår hemsida!

För mer info ring 031-15 81 51
eller besök vår hemsida!

www.kastellet.com

www.alvsborgsfastning.se
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7
SPAR TID
& PENGAR

PETER NICKS TIPS FÖR
UNIFIED COMMUNICATIONS

Enkelt att ha konferens
Alla ska kunna boka, arrangera och delta i en
videokonferens från sin PC. Det
ska vara lika lätt som att boka ett
möte med Outlook. Med en
knapptryckning kan du boka en
videokonferens.

Mer tid till familjen
Spara på dina affärsresor.
Du blir effektivare i ditt
jobb och får mer tid till familj
och fritid i stället för att sitta i
bilen och på ﬂygplatser.

Effektivare arbete
Bli mer effektiv i ditt jobb
genom att använda nya sätt
att kommunicera. Privat använder du säkert chatt och videokonferens. Du kommer ha ännu
mer nytta av det i arbetslivet.
HELLRE MED FAMILJEN
”Visst kan det vara både kul och viktigt med jobbresor. Men om
man jämför att sitta ensam på ett hotellrum mot att vara med familjen vet jag i alla fall vad jag föredrar”, säger Peter Nicks Produktchef för kommunikationsplattformen Lync, Microsoft.
FOTO: SHUTTERSTOCK

OFråga: Kan videokonferens
helt ersätta affärsresor?
OSvar: ”Man kan aldrig helt
ersätta det personliga mötet.
Däremot när man träffas fjärde
eller femte gången kanske man
inte behöver resa fyra timmar
för en timmes möte.”, säger
Peter Nicks, produktchef för
kommunikationsplattformen
Microsoft Lync.

SÅ LYCKAS DU
VIDEOKONFERENS

Affärsresor kostar tid och pengar. Många vill därför spara in på
resandet menar Peter Nicks och
Mikael Karlström, Nordenchef
för Polycom. De är överrens om att
smartare kommunikation är nyckeln till framgång.
Med Uniﬁed Communications
ska man lätt kunna se om kollegan är anträffbar för att sedan kunna starta en konversation genom
telefon, chatt eller videokonferens.

Enorma fördelar
– Vill man boka en videokonferens
i förväg är det bara en knapptryckning bort, säger Peter Nicks.
– Ett tvåtimmars möte mellan
någon i Stockholm och Göteborg
behöver inte ta mer än två tim-

Peter Nicks
Produktchef för kommunikationsplattformen Lync, Microsoft.

mar. Lägger vi på en person från
London och en från Paris till samma möte har vi en enorm fördel att
slippa resandet, berättar Mikael
Karlström.
Dagens lösningar erbjuder en
rad funktioner, som möjligheten

Mikael Karlström
Nordenchef för Polycom.

att dela presentationer eller annat
material mellan mötesdeltagarna.
Det kan röra sig om allt från vanliga dokument till mer högupplöst
material som exempelvis röntgenbilder inom sjukvården.
Peter Nicks trycker på att styrkan

FAKTA
Med unified
communication
kan du:
O Ringa upp en person som är ansluten till
nätverket, via din
telefon eller dator – med
eller utan videolänk.
O Se om deras närvarostatus och därefter
välja ett passande kommunikationsmedel.

■ Dela den information du vill med dem
som du ger behörighet till.
■ Du kan ge dem
tillgång till de delar av
innehållet på din hårddisk
för att på sätt slippa onödiga möten.
■ Du kan även på ett
enkelt sätt spela in
samtalen när du har möte.

ligger i hur snabbt och enkelt det
är att sätta upp ett möte.
– Är du i ett möte som ﬁnns i din
kalender säger systemet automatiskt ifrån att du är upptagen när
någon försöker kontakta dig och
det går snabbt och enkelt att söka upp kontakter. Du kan till och
med söka på kompetens vilket är
enormt uppskattat i större organisationer, säger Peter Nicks.
Han uppskattar att han minskat
sina affärsresor för interna möten
med 80-90 procent under de senaste tre åren.

Livskvaliteten ökar
– Visst kan det vara både kul och
viktigt med jobbresor. Men om
man jämför att sitta ensam på ett
hotellrum mot att vara med familjen vet jag i alla fall vad jag föredrar.
Om det dessutom går att ersätta på
ett enkelt sätt är valet självklart för
mig,säger Peter Nicks, Mikael Karlström håller med.
– Jag har min bas i hemmet på
Gotland sedan 2002. Jag är fortfarande tvungen att resa i mitt
jobb, men livskvaliteten har ökat
avsevärt tack vare videokonferenssystemen, avslutar Mikael
Karlström.
TOMAS MALMBERG
redaktionen@mediaplanet.com

FOTO: SHUTTERSTOCK

Effektivisera mötet med hjälp
av smarta tekniska lösningar

NYHETER I KORTHET

FLYGTRAFIK

Ha koll på ﬂygtider
i mobiltelefonen
OMed Flightradar24 kan du nu
följa ﬂygtraﬁken över Europa
i realtid direkt från din mobiltelefon. Denna nya applikation,
som ﬁnns tillgänglig för såväl
Android som för iPhone och
iPad. Internet använts ﬂitigt av
flygentusiaster och flygbolag
som velat bilda sig en uppfattning om situationen ovanför
molnen.
Nu blir alltså informationen
tillgänglig i mobiltelefonen.
Hur ofta har du inte stått och
väntat på någon vid ankomstterminalen och undrat när planet ska landa? Nu kan du följa
ﬂygplanet, från start till landning, direkt från mobilen. Informationen sammanställs av
Flightradar24:s nätverk av 200
mottagare som hela tiden tar
emot data direkt från ﬂygplanen.

Nu snackar vi mobilt!
Till alla företag som valt en mobil växellösning
finns nu Konftel 300M, världens första
konferenstelefon för 3G-nätet.
Naturligtvis utrustad med Konftels patenterade
ljudteknologi OmniSound® 2.0 med superkänslig
mikrofon och kraftfulla högtalare.
Starta mötet och luta dig tillbaka - du hörs ändå.
Kan det bli enklare?
Sätt i SIM-kortet & starta!
Konftel 300M stödjer både 3G och GSM nätet.

Besök www.konftel.com för mer information.
Du hittar Konftel hos telekomhandlare över hela landet.

www.konftel.com
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NYHETER

Så kan du känna
dig trygg på resan
OFråga: Kan man resa utan
att behöva känna oro för vad
som kan hända?
OSvar: I dag ﬁnns det helhetslösningar för oförutsedda
risker. Allt för att du ska kunna
känna trygghet på din affärsresa.
Att resa innebär att skyddsnätets
maskor gällande sjukdomar och
oförutsedda olyckor blir större.
För att resa säkert är det första som brukar nämnas självklart reseförsäkringar. Många aktörer erbjuder i dag helhetslösningar för företag som innehåller
oförutsedda risker. Från bagageförsening och självriskskydd
till krishantering och rättsskydd
om några allvarligare incidenter
skulle inträffa. Lösningarna kan
oftast köpas skräddarsydda, eller
i standardiserad form. Men det
ﬁnns ﬂer faktorer som gör att man
känner sig orolig när man är på
resande fot.

Skippa oron
Att oroa sig för eventuella komplikationer när man har åkommor
som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes kan lätt
ta fokus från en affärsresas egentliga syfte. Särskilt om man reser till regioner där man inte kan
språket, eller där vårdkulturen
kan skilja sig något från det man
är van vid.
För företag och personer som
reser i tjänsten, vare sig det är
mycket eller lite, är säkerheten ett
sätt att slappna av. Det ﬁnns ﬂera

HELHETSLÖSNINGAR. Förstör inte din affärsresa med onödig oro, välj en helhetsFOTO: ISTOCKPHOTO
lösning som passar dig och ditt företag.

komplement till en reseförsäkring.
Till exempel utvecklandet av olika
system och tjänster som tillgängliggör information om resenärers

hälsotillstånd. I ett samhälle där
informationen ﬂödar som mjölk
och honung borde det vara självklart att du som reser på ett en-

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTERESOR
O En trygghetsfaktor när du
åker på tjänsteresa är att ha bra
kontroll på vad försäkringen faktiskt täcker. Om du exempelvis
väljer att stanna kvar på orten
eller i landet några dagar på semester, vilken försäkring gäller då? Sådana ärenden och liknande kan vara lämpligt att kolla
upp innan man reser i väg. Det
som brukar ingå i de ﬂesta aktörers reseförsäkringar är:
O Läke- och resekostnader –
om kostnader för sjukdomar eller
olyckor uppstår. Begär kvitto.
O Reseavbrott – om resan
måste avbrytas på grund av någon akut situation uppstår hemma.

O Kristerapi – om den resande
blir rånad, hotad eller utsatt för
något annat trauma.
O Skydd för överfall – Gäller
ersättning för personskada
som företagets anställde under
tjänsteresa vållats genom
misshandel eller annat avsiktligt våld.
O Bagageskydd – om ditt bagage eller annan egendom skulle försvinna på resan.
O Andra saker som kan ingå
kan gälla turer kring hyrbilar, avbeställningsskydd och självriskskydd. I de ﬂesta fall kan försäkringarna skräddarsys för att
passa olika företags behov.

Mötesplats Gotland
ÕÊ >ÀÊÞViÌÊ
>ÌÌÊÌB>Êi`ÊiÊ
ÌÀiÛ}ÊV ÊLÀ>
>vvBÀÃÀiÃiLÞÀF°

SALTOUR
°°°iÊLÀ>Ê>vvBÀÃÀiÃiLÞÀF
Box 64, Torggatan 4
133 21 Saltsjöbaden.
08-505 88 000
www.saltour.se
- Partner of VIA Travel -

Bo bekvämt hos oss på Visby HamnHotell
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Grupp & konferens: 0498-20 12 80 www.visbyhamnhotell.se
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kelt sätt kan få tillgång och förmedla dina medicinska uppgifter.
Produkter som digitalt överför
information mellan individer och
vårdgivare kan exempelvis bäras
med i mobiltelefonen eller ﬁnnas
på en webbsida som man lätt kan
logga in på.
Informationen kan i många
fall direkt översättas till relevant
språk, beroende på var i världen du
beﬁnner dig. Fördelen är dels tillgängligheten, men även all den tid
som kan sparas i akuta situationer.
Vet man vad man skall behandla
om någonting skulle hända underlättar det såklart för vårdpersonalen.

Var förutseende
Även om du inte är sjuk, eller har
problem kan den här sortens tjänst
vara bra att ha eftersom kontaktuppgifter till anhöriga, arbetsplats
etcetera ﬁnns disponibel om olyckan skulle vara framme. Systemen
kan också användas som en informationskälla för den resande angående de risker som kan uppstå
i den region de beﬁnner sig i. Det
kan exempelvis vara epidemier i
landet eller andra oroligheter.
Att kunna förmedla information om sitt eget hälsotillstånd
oavsett vilket tillstånd man beﬁnner sig i, via ett informationskort eller någon digital kanal, kan
vara till stor hjälp när du skall på
affärsresa, precis som en försäkring.
JOHAN THORNTON
redaktionen@mediaplanet.com

Fredric Janssen
Finansiell rådgivare på
Max Matthiessen AB.

FOTO: ROBERTH BJÖRK

Max Matthiessen AB är
rådgivare inom personförsäkring och långsiktigt trygghetssparande.
Företaget erbjuder sina
anställda och sina kunder
en tjänst som innebär att
man genom ett kort som
man har i plånboken, eller
information som bärs med
i mobilen, kan kommunicera sitt hälsotillstånd
utan att vara talbar.
– Det ﬁnns så vitt jag förstått inget gemensamt journalsystem i
Sverige vilket betyder att om du
bor i Stockholm och råkar ut för
en akutolycka i Malmö och inte
kan tala om vad du har för eventuella sjukdomar får du kanske
inte rätt vård direkt.
O Men den här produkten
förhindrar det?
– Precis. Tanken är att du inte
skall bli felbehandlad i en akutsituation. Om du är utomlands
är informationen kring exempelvis allergier eller medicinering ännu svårare att tillgå, men
eftersom tjänsten innefattar internationella koder för mediciner och kan översättas i mobilen
minskar den risken.

Foto: Elisabeth Gustavsson, Light Directors Henrik Skönborg och Pantheon.

Njut och koppla av i Haparanda
Ko n f e r e n s
paket
med help
ension
fr. 1389 k
r/per son
e xkl mom
s.

Ge dina vänner och kollegor en annorlunda upplevelse. Vårt Midnight Ice Spa har världens
största bastu. Här ﬁnns ångbastu, stenbastu, ﬁnsk bastu, isvak, dunderdusch, upplevelseduschar, snöfall, tempererad pool, takpool, Love Seat, gym, relax och spa-behandlingar.
Förstklassig restaurang med utsikt över Torneälven. Spa-lounge med lättare rätter.
Underhållning i pianobaren varje helg. Konferenspaket anpassade efter era önskemål.
Från mindre mötesrum till stor konferenslokal med den senaste tekniken.

JULBORD
Från 19 november dukar vi upp stora
julbordet med det bästa från Norrbotten
från 1 390 kr/person.

ÅRETS NYHET
är en 7-rätters gourmetmiddag i vår nya
köksstudio. Välkomstglögg, gourmetmiddag
och övernattning i superiorrum.
Från 1 790 kr/person.

Boka och läs mer på www.capeeast.se

Cape East, Haparanda
Tel +46 922 800 790
info @ capeeast.se
www.capeeast.se

Vad tänker du på under resan? Ditt nästa affärsprojekt? Din svajiga baksving? Vart ni ska åka på
semester i vinter? Ett tips är att fundera på hur du kan effektivisera och sänka dina kostnader för
din IT-avdelning. Hos oss kan du nämligen hyra in certifierade IT-konsulter under både kortare
och längre perioder - snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.
Så ha en skön och givande resa! Vi hoppas att vi hörs när du kommit fram.
PEAK-IT – Vi bemannar IT-avdelningar

Stockholm | Göteborg | Malmö

www.peak-it.se
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PROFFESSIONELL INSIKT

Johan Klaassen
GÖRA AFFÄRER I KINA

CHECKLISTA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Ålder: 23 år.
Yrke: Biträdande marknadschef på EcoHus.
Utbildning: Civilekonomprogrammet, Stockholms Universitet,
Chinese Business, Sun Yat-sen University.

Det är svårt att förbereda sig på de kulturella och ekonomiska
skillnaderna mellan Kina och Sverige. Ändå är just förberedelserna
mycket viktiga innan man besöker Kina i affärer.

”Joint venture”
öppnar dörrar till Kina
att man som utlänning inte tillåts
handla med A-aktier på börsen
i Shanghai och Shenzhen utan
endast får handla med B-aktier
eller så kallade H-aktier.

S

Begränsad marknad
Samtidigt som den kinesiska staten har fått ekonomin att blomstra,
delvis genom att ta in direktinvesteringar från utlandet, är det inte

ETT AFFÄRSBESÖK I KINA kräver
förberedelser eftersom de ekonomiska och kulturella skillnaderna är
FOTO:SHUTTERSTOCK
stora.

helt fritt fram för utländska investerare. I Kina ﬁnns lagar och regler
som begränsar spelrummet på
marknaden. Även aktiemarknaden är annorlunda reglerad för
utlänningar. Främst innebär detta

”Det ﬁnns även
vägar för utländska
investerare att
bedriva aktiehandel
på börserna i Kina.”

Hur ska man gå till väga?

PLANERING

En vanlig väg för utländska företag att träda in på den kinesiska
marknaden är via ”joint ventures”
med kinesiska företag. Genom att
slå sig samman med en existerande aktör i Kina slipper man den
process som startandet av ett nytt
bolag innebär. Dessutom kan man
på detta sätt få viktig kunskap om
Kinas affärsklimat.
Det ﬁnns även vägar för utländska investerare att bedriva aktiehandel på börserna i Kina. En
sådan är att handla med A-aktier
med hjälp av en kinesisk partner.
En annan väg till de kinesiska
A-aktierna är genom de statliga
QFII (Qualiﬁed Foreign Institute
Investors)-programmen. Dessa
gör det möjligt för utlänningar att
handla med alla typer av kinesiska
aktier genom handelsinstitut.

Checklista för affärsresan
OOm du skall åka iväg på en
affärsresa och har tänkt hinna
med ett antal olika möten och
att träffa nya affärspartners och
bekantskaper så krävs det noggrann planering för att du skall
kunna maximera tiden och
nyttan på din affärsresa. Självklart skall du boka biljetter och
bestämma tid för resan.

Lägg ett program
Efter att biljetterna är bokade blir steg två kort och gott
att försöka lägga ett program för
resan.
OBiljetter/transfer/hotell (tänk

på att skaffa hotell nära ditt centrum för möten).
OUndersök möjligheten att anlita en reseledare på plats som
”roddar”. Då kan du fokusera mer
på arbetet.
OBoka upp möten med företag.
OLämna alltid 1-2 dagar lediga
i schemat för att kunna ta igen
missade möten, ombokningar
och eventuell sjukdom.
OAvsätt tid kvällstid för att vara
öppen för bjudningar till affärskontakters hem /representation.
CHRISTIAN MALMGREN
redaktionen@mediaplanet.com
KÄLLA: WEBMONEY INTERNETMARKNADSFÖRING 2.0

  

verige har mer eller
mindre kontinuerligt bedrivit handel med Kina sedan
1700 -talet.Under de
senaste trettio åren
har handeln med
Kina ökat i takt med den kinesiska tillväxten och landet är i dag
Sveriges största asiatiska handelspartner.
Tidigare har det främst varit den
billiga arbetskraften som lockat
företag till att placera fabriker i
Kina. Den höga tillväxten gör dock
att den kinesiska befolkningen
blir mer och mer köpstark och har
öppnat upp nya marknader inom
landet. Detta lockar i dag många
utländska företag till att etablera
sig och ger dem dessutom möjlighet att positionera sig annorlunda
än i sina hemländer.

Vi hjälper dig med



Ett stenkast
från Stureplan
i Stockholms
citykärna.
Som kursledare
/konsult med an
svar för diverse
företagsaktivite
ter, har jag un
de
r mina 30 år in
träffat på något
te
annat kurs -/k
onferensställe
som varit så to
talt genomarbe
tat vad avser
ledarskap, serv
ice, kunskap oc
h engagemang.
Ni gör mitt jo
bb så mycket lä
ttare och alla
deltagare glada
och positiva.

EXPORT TILL KINA
Kontakta oss för mer
information på:
070 526 79 91

Ingrid Jonsson

info@newtrademarkets.se
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