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Till anmälan 

Möt ett hundratal förstklassiga utställare från rese- och mötesbranschen. Kostnadsfritt för besökare, 
tilltugg, förfriskningar, exklusiva utlottningar och höjdpunkter! Se utställarlista  

DROP-IN 11.00—16.00

GRAND HÔTEL 15 OKT
Stockholm

VIP-ERBJUDANDEN!

Som särskilt inbjuden gäst på Travel World har du förmånen att delta på ett av våra tre VIP-paket 
”After Travel World” direkt efter stängningsdags, se program nedan. Kryssa i önskat alternativ i 
din anmälan till Travel World. Incheckning till respektive event sker på Travel World senast  
klockan 15.00 den 15 oktober. OBS! Begränsat antal platser. 

Vi har nu nöjet att ge er en exlusiv VIP 
visning av vår fina produkt. Följ med 

på en unik kväll och få möjligheten att 
få en guidad tur genom Grand Hôtel.

Etabl. 1997

En exklusiv, reserelaterad mötesplats och workshop för affärsresor och möten i 
alla former. Inte en mässa. B2B. Endast för fackfolk. 

I samarbete med Bonnierförlagen finns författarna Herman Lindqvist, Mons Kallentoft 
och Viveca Sten på plats och signerar sina böcker.

Personlig stil, utveckling och inspiration. En kick för självförtroendet på jobbet och 
i vardagen. Direkt på scenen.

Anmälda besökare har möjlighet att enkelt boka möten med en  
eller flera av våra utställare. Länk för tidsbokning kommer att mailas  
ut ett par veckor innan Travel World.

SJ bjuder på tågresa till Travel World Stockholm!
Tillsammans med vår samarbetspartner SJ erbjuder vi dig som besökare på Travel World  
fri tågresa ToR under tiden 15-16 oktober. Du bokar enkelt din resa från valfri ort till Stockholm  
i din anmälan. 

After Travel World

Följ med på en härlig VIP kväll
genom Grand Hôtel Låt oss får bjuda dig på en VIP-tripp 

rakt in i eventbranschen. 
Vad sägs om Londonbuss, Icebar, 

kasino, musik & magi. Och 1000-tals 
direktkontakter till hela branschen!

Du är vår VIP

I januari 2016 öppnar Stockholms 
första urban winery hotel. Nu har ni 

chansen att vara bland de första som 
får uppleva hotellet.

Förhandsvisning av  
The Winery Hotel

Program ► Program ►Program ►
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