
EXCLUSIVE TRAVEL satsar på resor, event och möten där kvalitet, härliga upplevelser 
och underbara minnen som motsvarar våra kunders högt uppsatta förväntningar.

Vi säljer inte bara en resa, event eller konferens utan vi förmedlar en upplevelse och 
totallösning. Vi vill med personlig rådgivning och bra service alltid se till att du får den bästa 
hjälpen med din beställning, så att du både före och under resan ska känna dig trygg och få 
den optimala reseupplevelsen som motsvarar dina förväntningar.

Vi har över 25 års erfarenhet inom Event & Resebranschen! Vi har dessutom jobbat med 
såväl PR och marknadsföring inom olika bolag.

¾ Företagsresor 

¾ Konferenser

¾ Möten

¾ Event

Välkommen till Exclusive Travel & Event

www.exclusivetravel.se info@exclusivetravel.se

http://www.exclusivetravel.se/


Vår vision

• Nöjda kunder – 100%-ig leverans

• Överträffa våra kunders förväntningar

• Hög servicenivå, kvalitet och alltid leverera i tid

• Underlätta för våra kunder – enkelt och smidigt

Vårt affärskoncept för företag

• Erbjuda totallösningar inom resor, konferenser, event och möten. 

• Med utgångspunkt i kundens syfte, målsättning och strategi med aktiviteten alltid 
levererar enligt överenskommelse

• Leverera kvalitativa, kreativa och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder

• Nöjda kunder är återkommande kunder

Enkelt och smidigt…



• Kundresor och kundevent

• Företagsresor

• Leverantörresor och leverantörsaktiviteter

• Interna möten och interna konferenser

• Kick-off och personalresor

• Jubileum, mässor, event och produktlanseringar

• Utbildningsdagar

• Personal – resor, utflykter, förmåner, säljtävlingar, belöningsresor 
mm

Vårt erbjudande

Mässa 
Köpenhamn

Ledningsgrupps 
resa Helsingfors

Walk to Prag                
Resa! för alla anställda

18-22 nov

Kund & Leverantörs        
resa till Dubai

15-17 mars 3-5 maj 24-29 okt

Kick-off alla säljare 
i Göteborg

12-14 aug

Företagskund AB`s planering 2017



1. Vem ska med på resan/eventet?

2. Vad är syftet och mål med resan/eventet - något specifik tema?

3. Var och när?

4. Hur många blir ni?

5. Ska ni betala allt, eller ska kunderna betala en del, kan ni få bidrag från några 
leverantörer?

Ge oss förutsättningarna så lovar vi att återkomma med några olika förslag – snabbt och enkelt!

När vi är överens så sker följande…

• Vi fixar allt rörande bokningen; hotell, flyg, transfer, middagar, aktiviteter, studiebesök, 
artister m.m

• Vi kan lägga upp info om bokningen på en kundunik web

• Vi tar fram ett säljblad rörande bokningen

• Du ser till att inbjudan kommer ut till era kunder

• Vi tar hand om anmälan, fakturering och alla resehandlingar

Du spar tid och besvär!

Vi skräddarsyr enligt dina önskemål



Vart ska Ni åka

Dublin – Dubai – New York – Budapest – Prag - Barcelona – Marbella – Rom – Edinburgh – Alicante –
Köpenhamn – Göteborg – Lissabon – Istanbul och många flera destinationer.

Tema & aktiviteter på resan

Vinresa till Toscana, ölresa till Prag, whiskyresa till Skottland, Skidresa till fjällen, Fotbollsresa till Barcelona 
eller London, Formel 1 i Italien, London by night, Abu Dhabi eller Dubai, golfresor, träningsresor… 

Med vårt helhetskoncept  kan vi leverera det mesta av det bästa, skräddersytt för 
ert företag



Event, konferens, mässa eller jubileum

Vi hjälper gärna till med ert nästa event, jubileum eller er personalfest. 
Engagemang, kreativitet och aktiviteter utöver det vanliga är ingredienser 
som är avgörande.

Vi har stor erfarenhet, kunskap, bra kontakter och en ambition att ge 
mycket god service. Vi tar gärna hand om ert event, oavsett om ni är 20 
eller 2000 personer.

Vi engagerar oss med glädje, oavsett om det är ett litet eller stort 
arrangemang. Vår ambition är att lära känna våra kunder, att vara lyhörda 
och anpassa vårt arbete till vad stunden kräver.

Kontakta oss, vi lovar du blir inte besviken…

• Vi hjälper till med planering och budget. Går igenom vad syftet och målet med eventet eller konferenser är. Vi tar hand o minbjudningar, 
anmälan och ev inbetalningar

• Vi tar hand om festlokal, utsmyckning, ljud och ljus, artister, catering, barer, fotograf, parkering m.m

• Vi tar fram skyltar, banners, rollups eller vad ni önskar inför eventet

• Vi tar hand om all personal, alltifrån konferencier, kök, servering, bartenders, vakter, till städ m.m

• Vi har uppföljningsmöten under resans gång för att hela tiden se till att budget hålls och planerna går som planerat.

• Du kan koncentrera dig på dina gäster/kunder

Planering, budget och genomförande



Roadshow, Mässor eller Produktlanseringar

Lägg din succè i våra händer. Ett bra event kräver noggrann planering, så var gärna ute i tid 
med dina tanker och ideer om hur ni vill ha det.

Tillsammans sätter vi oss ner och diskuterar förutsättningarna och målet med ert event. 
Därefter kommer vi relativt snabbt ta fram ett par förslag som vi tror motsvarar era 
förväntningar.

Vi hjälper gärna till med Er nästa mässa eller roadshow
Engagemang, kreativitet och aktiviteter utöver det vanliga är ingredienser som är 
avgörande för en gemensam succè.



När ni väljer oss

Payback på upp till 4 %

Flexibelt

Fast kontakt-
person/projektledare

”Exclusive Travel” 
guide med på resan

KostnadseffektivtEnkelt & Smidigt

Egen webblösning Kvalitet & Service prio 1



Egen webblösning inför resan.

• Information om resan

• Hotell info

• Flyg info

• Aktiviteter

• Sista nytt inför resan

• Program

• Väder och karta

• Anmälan och betalningsinfo

Vi erbjuder en unik lösning i samband med resan. Denna lösning kan även 
användas för event och konferenser.

Vi lägger upp all information som vidrör resan och som endast kan ses av 
dom som är inbjudna



Referenser – Ett urval



Personal på plats.

Exclusive Travel följer med på hela resan vid gruppresor!

• 9 av 10 kunder väljer vår service med egen reseledare från Exclusive Travel
• Vi vill att du som kund ska kunna koppla av under hela resan och tryggt 

lämna över ansvaret till oss
• Du ska bara bry dig om dina egna upplevelser och ev kunders välbefinnande. 
• Du ska skapa relationer och nätverk med dina kunder/gäster.

Club Exclusive för företag:  
www.clubexclusive.se

• Vi erbjuder bonus & poäng på alla resor & Event
• Extra förmåner vid bokning av VIP hotell
• Bra erbjudande på resor och Event till vår Vip destinationer

Och bonus på alla bokningar
Upp till 4 % bonus på alla beställningar/Bokningar

http://www.clubexclusive.se/

