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MED FOKUS PÅ ETT EFFEKTIVT RESANDE

TRÅDLÖS PÅ JOBBET

Mobil säkerhet är viktigt
PÅ RESANDE FOT
Lojalitetsprogram
gör det enklare

Pernilla Wiberg

Skidåkare & entreprenör

”MED CIRKA 200 RESDAGAR
PER ÅR SÅ HAR JAG SÅ KLART
EN VISS UPPFATTNING OM VAD
SOM ÄR VIKTIGT PÅ ETT HOTELL”
Medföljer som bilaga i Dagens Nyheter den 28 november 2014

FRAMTIDEN I FOKUS
På årets GBTA-konferens

DEN NYA
AFFÄRSRESAN

Hyr en möblerad lägenhet i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Linköping, Lund eller Helsingborg.

foretagsbostader.se

Mötesevangelisten guidar rätt

KLURIG KONFERENS
Leta ledtrådar i Gamla Stan

Minskar stress och ökar trivseln

Efter en tuff dag på jobbet är
det skönt att ha nära hem.

MOTIGA MÖTEN?

Nya
lägenhe
te
i Lund & r
Malmö!
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“Travel Managern har
helhetsbilden och förstår
resenärens behov och
utmaningar.”
Lotten Fowler

General Manager, SBTA

AFFÄRSRESANDET
EN KONJUNKTURINDIKATOR!

A

ffärsresandet kommer att öka med närmare fem procent under 2014 och förespås öka ytterligare 6,6 procent under nästa
år. Hur företag reser i tjänsten är en tydlig indikator på både
konjunktur och arbetslöshet och spännande att följa, eftersom
förändringen ofta sker tidigt i cykeln.
Den europeiska ekonomin har tappat fart under andra halvan av 2014.
Strängare kreditvillkor, hög arbetslöshet, svag export och försiktiga
konsumenter och företag gör att uppgången saktat av under året. Det
här avspeglar sig naturligtvis även på tjänsteresandet. Trots det tros europeiskt tjänsteresande öka med närmare fem procent under 2014, den
största ökningen sedan 2010.
Beräkningar visar att ”business travel spend”, det vill säga kostnaderna
för tjänsteresande, i västra Europa utgör 24 procent av världens totala
kostnader för tjänsteresande. USA och APAC, bortsett från Japan, står
för 27 procent respektive 32 procent, vilket gör dessa tre regioner till de
största. Hur ekonomierna utvecklas i de här regionerna påverkar den
globala återhämtningen.
När affärsresandet ökar, ökar följaktligen kostnaderna för resandet.
Förväntningarna på att företagets Travel Manager eller kategoriansvarig

på Inköp ska lyckas att ytterligare sänka avtalspriserna finns varje år. I
många fall har man gjort ett bra jobb sedan tidigare och det är svårt att
komma lägre. Då handlar det i stället om att arbeta med processerna; att
effektivisera, se över rutiner och interna strukturer. Nästa stora fokusområde i det här hänseendet blir att se över de administrativa processerna kring betallösningar och att hitta end-to-end-lösningar för att
minska på administrationen. Tekniken öppnar många dörrar och skapar
möjligheter som tidigare inte fanns.
Det är viktigt att involvera Travel Managern i arbetet, även om det
handlar om backoffice-system där ansvaret ligger på ekonomiavdelningen eller IT-system som beslutas om från IT-avdelningen. Travel Managern har helhetsbilden och förstår resenärens behov och utmaningar.
Det är även viktigt att de som är utsedda som ansvariga för det strategiska arbetet kring tjänsteresor ser till att ta plats i de här interna projekten!
Tekniken kan, rätt använd, vara ett oöverträffat hjälpmedel för både
resenären och företaget. Den kan bidra både till att besparingar uppnås
och till att förenkla resenärens vardag. Den kan generera data i form
av statistik och information som företag tidigare ägnat mycket tid åt att
samla in och den kan bistå resenären i beslut som driver avtalstrohet
och ökar säkerheten. Men tekniken är alltid bara just det – ett verktyg!

ALEKSIS
TIPSAR!
Det har blivit dags att tänka på säkerheten
i vårt trådlösa samhälle. På sida 10 kan du
läsa mer om hur du kan skydda företaget.


Aleksis Riihijärvi, Projektledare
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ARBETA SÄKERT VAR OCH NÄR SOM HELST
Tidigare fick man en dator
av sin arbetsgivare. Man satt
vid sitt skrivbord mellan nio
och fem, för att sedan stänga
av datorn och gå hem. Idag
ser verkligheten minst sagt
annorlunda ut.
Mathias Törnblom är VD på
konsultföretaget Envoke IT som
skapar skräddarsydda lösningar
för mobilitet, virtualisering
och nätverk. Han konstaterar
att vi går en ny era till mötes,
där kraven på flexibilitet och
mobilitet hela tiden ökar.
Människor accepterar i allt
mindre utsträckning att vara
bundna till vare sig sitt kontor
eller en enskild arbetsgivare.
Det är något som medför nya
utmaningar för alla företag
som vill behålla och attrahera
kompetent arbetskraft.
– Idag är arbete något
man utför, inte något man
går till, poängterar Mathias
Törnblom. Dagens anställda
nöjer sig inte med att vara låsta
vid sitt skrivbord. Man vill ha
tillgång till sitt arbete från såväl
sommarstället och favoritcaféet
som från Thailandssemestern
och sängen hemma i
sovrummet.
Kraven på flexibilitet
gör att även kraven på
säkerhetstänkandet ökar.
Mobile Device Management,
MDM, är ett samlingsnamn
för all hantering av mobila
enheter; smartphones,
läsplattor och iPads. En MDMlösning gör det till exempel
möjligt att fjärrstyra enheterna
för en ökad säkerhet. Det
kan handla om allt ifrån att
fjärrstyra applikationer till att på
distans kunna låsa och radera
delar av eller hela innehållet
om enheten tappas bort eller
hamnar i orätta händer.

– Det här är funktioner som
såväl stora som små företag
har nytta av, säger Mathias
Törnblom. Vi säljer ingen
universalprodukt som är tänkt
att passa alla, utan vi utgår
alltid från behoven hos den
aktuella kunden.
Envoke IT’s skräddarsydda
MDM-lösningar gör det möjligt
att komma åt arbetsplatsens
applikationer när som helst, var
man än befinner sig i världen.
Utan att behöva installera
tungrodd programvara på
sin egen enhet kan man
istället använda företagets
applikationer via en krypterad
anslutning, vilket gör att man
i princip kan nyttja vilket
oskyddat nätverk som helst.
Mathias Törnblom illustrerar
med ett exempel från
verkligheten:
– En av våra kunder är
arkitektbyrån BAU, som med
hjälp av vår lösning fått högre
hastighet och grafisk kvalitet
för arbete på distans mot den
egna CAD-datorn på kontoret.
Idag är vi vana vid att vara
ständigt uppkopplade, och de
flesta äger såväl sin egen dator
som mobiltelefon och läsplatta.
Enligt Mathias Törnblom innebär
den här utvecklingen att
det inte längre finns någon
anledning för företag att dela
ut datorer till sina anställda
som man tidigare gjort. BYODfenomenet (Bring Your Own
Device) är en tydlig trend, och
något som Envoke IT lägger
mycket fokus på.
– Idag vill vi kunna jobba
på våra egna enheter, på de
tider och platser som passar
oss bäst, säger han. Kanske vill
man hämta barnen på dagis
klockan halv fyra, och sedan
jobba färdigt med sin läsplatta

Mathias Törnblom, VD på konsultföretaget Envoke IT.

hemma i sängen på kvällen
istället. Då erbjuder vi lösningar
för att information och
funktioner ska kunna överföras
och användas på ett säkert
sätt.
Nya tider kräver nya sätt att
tänka. Mathias Törnblom
understryker att företag har
allt att vinna på att hålla sig
i utvecklingens framkant när
det gäller MDM. Dels för att bli
attraktiva som arbetsgivare och
kunna få den arbetskraft de vill
ha, men också för att det finns
stora ekonomiska besparingar
att göra på att effektivisera och
optimera sina MDM-strategier.
– De arbetsgivare som
inte ger sina anställda
den här servicen kommer
att bli omsprungna och
utkonkurrerade, avslutar
Mathias Törnblom.

Läs mer om oss på www.envokeit.com/
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KVITTOLÖSA AFFÄRSRESOR SPARAR
Resor hör till de största rörliga
kostnadsposterna i ett företag.
Med hjälp av enkla åtgärder
kan man både spara tid, sänka
utgifterna och värna om sina
anställda.
Tjänsteresor och mindre möten

utgör i genomsnitt den tredje till
fjärde största rörliga kostnadsposten i ett bolag. Det finns med
andra ord stora pengar att spara
på att planera resandet på ett
effektivt sätt. Begreppet Travel
Management började användas
flitigt på 80-talet, och i takt med
att affärsresandet hela tiden ökar
så har även intresset för hur man
bäst hanterar resandet inom
företagen ökat. Travel Management har traditionellt handlat
om att effektivisera resandet och
om att spara tid och pengar, men
strategierna för att göra detta
har successivt förändrats. I dag
handlar det mindre om att vända
på kronor och ören, och i stället
mer om att effektivisera processer
och betalningslösningar, och att
skapa förutsättningar för resenären att vara produktiv under sin
restid.
Lotten Fowler arbetar med rese-

planering på SBTA (Swedish
Business Travel Association).
– Attityden har förändrats på
senare år, säger Lotten Fowler.
Man har gått från ett tidigare
ganska krasst fokus på att skära
ned på kostnaderna i alla led, till
att i stället utgå ifrån ett helhetsperspektiv.
Allt fler företag prioriterar i
dag att göra resandet så skonsamt

och behagligt som möjligt för sin
personal, snarare än att försöka
spara in småsummor.

resa, helt enkelt för att resenären
är utmattad och behöver återhämta sig efter hemkomsten.

Misslyckas man med att skapa en
bra arbetsmiljö även under arbetsresorna så riskerar man nämligen att i slutändan bli sittande
med kostnader långt högre än de
belopp som eventuellt sparats in

Lotten Fowler menar att alla företag
har mycket att vinna på att satsa
på fortbildning och strategiskt
tänkande på reseområdet. SBTA
håller bland annat flera kurser i
resehantering, och Lotten poängterar att det skett en förskjutning
av var i organisationen ansvaret
för arbetsresorna placeras. Medan företagets resor tidigare låg
på ekonomiavdelningens bord,
så är planeringen av tjänsteresor
i dag oftare en fråga för Human
Resources, något som kan ses
som ytterligare en indikation på
att fokus flyttats från ekonomi till
komfort och effektivitet.

“Man har gått
från ett tidigare
ganska krasst
fokus, till att i
stället utgå ifrån
ett helhetsperspektiv.”
på billiga lösningar. Priset kan då
i stället bli en ökad ohälsa med
sjukskrivningar som följd, eller i
värsta fall utbrända medarbetare
och en ökad personalomsättning.
– Att resa i jobbet kan vara
väldigt påfrestande, säger Lotten
Fowler. Duty of Care är ett
begrepp som används allt oftare i
de här sammanhangen, alltså företagens plikt att säkerställa sina
anställdas säkerhet och komfort
när de anställda befinner sig på
resande fot.
Krävande resor tar på krafterna, och genom att göra resorna
skonsamma minskar man även
det produktivitetstglapp som ofta
följer efter en mer ansträngande

Det finns olika sätt att både göra
resorna bekvämare och mer
produktiva.
– Det kan till exempel handla
om att man bokar sitt flyg till
konferensorten kvällen innan, i
stället för att behöva stressa till
det billigaste morgonplanet, säger
Lotten Fowler. Eller om att få
tillgång till flygplatsernas loungeområden, så att man kan utnyttja
väntetiderna till att jobba.
Med lämpliga tekniska hjälpmedel och bekväma transportsätt
blir det även möjligt för resenären att utnyttja själva transporterna på ett produktivt sätt.
Med allt fler aktörer på markna-

den och ständigt ny teknologi så
blir affärsresebranchen hela tiden
allt mer komplex, något som ställer företagen inför nya utmaning-

Äntligen, nu kan du sluta leta!
Flex Datasystem lanserar framtidens reseräkningssystem.
Allt ditt företag behöver när det gäller traktamenten, utlägg,
körjournal och kontokortshantering.
Ett heltäckande system. I Flex HRM Travel täcks alla moment i reseräkningshanteringen in,
från inregistrering där den anställde själv registrerar sina reseräkningar till uträkning, attestering
och utbetalning. Flex HRM Travel är ett lättanvänt system med många finesser.

Tillgänglighet och valfrihet. Flex HRM Travel är helt webbaserat, vilket innebär att du alltid
har tillgång till programmet via dator, surfplatta eller smartphone. Systemet kan användas som
molntjänst eller i egen regi.
Flex HRM Travel är ett delsystem som ingår i Flex HRM,
vilket även innehåller modulerna tidredovisning,
bemanning, lön och HR.

Örebro
www.flexdatasystem.se

019-10 39 15

Stockholm

08-410 174 47

Göteborg

031-348 88 81

Oslo

+47-412 146 47
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TID OCH PENGAR

“Att resa i jobbet
kan vara väldigt
påfrestande.”
ar. En tydlig trend är så kallad
Open Booking, vilket innebär
att man lägger ut ansvaret för
att boka och beställa resor och
boende på den anställde själv.
På så sätt får den som reser en
större möjlighet att påverka sin
situation, något som ofta både
minskar stress och ökar trivseln.
De flesta som reser i jobbet är

dock medvetna om vilket gissel
det kan vara att hålla koll på
utgifter, utlägg, kvitton och
biljetter. Även för företagens
ekonomiavdelningar är det tidsoch resurskrävande att hantera
högarna av skrynkliga taxikvitton och restaurangnotor, och
för den anställde kan det många
gånger vara betungande att behöva vänta på ersättning för utlägg. Flertalet företag använder
sig sedan länge av resekonton för
att betala framför allt flyg- och
tågbiljetter, men tendensen på
senare tid är att man nu övergår
till att betala alla resekostnader
via resekontot. Nya betalplattformar har skapats som erbjuder
olika typer av helhetslösningar
för företagens resekostnader.
Genom att låta alla köp gå direkt

Lotten Fowler.

till resekontot sparas både tid
och stora resurser. Administrationen av resor har tidigare

5
SNABBA FRÅGOR
LEIF BERGSTRÖM
varit väldigt kostsam, och varje
bokning och faktura passerade
genom många händer innan de
till slut var betalda och bokförda.
Med de nya systemen så bokar
den anställda sin resa som vanligt, men i stället för en pappersfaktura som måste skickas, tas
emot, attesteras och betalas så går
fakturan elektroniskt direkt till
personen som ska attestera den.
Betalningen går samtidigt rakt in
i bokföringsprogrammet med referenser och allt, vilket ytterligare
besparar företaget stora, administrativa kostnader.
Genom att hela tiden använda re-

sekontot blir det lättare att se vad
som kostar företaget pengar. Det
är väldigt värdefullt att direkt vid
betalningstillfället ha möjligheten
att märka varje betalning med
exempelvis ett projektnummer,
något som ger helt nya förutsättningar för att skapa överblick och
analysera kostnadsbilden. I ett
företag med hundratals anställda
och tusentals parallella projekt
är det ovärderligt att på så sätt i
realtid kunna följa hur pengarna
rör sig.

FAKTA
Betalplattformar och resekonton
Tidigare användes resekonton mest för
att bekosta tåg- och flygbiljetter. I dag gör
nya lösningar det möjligt att spara både
tid och resurser genom att i stället sköta
så gott som alla resekostnader direkt via
företagets resekonto. Detta effektiviserar
både resorna och administrationen kring
dem avsevärt.

Vill du också resa kvittolöst?
Vill du också
resa
Anmäl
er på: kvittolöst?
www.travelclearing.se
Anmäl er på:
www.travelclearing.se

Leif Bergström VD BokningsBolaget.

Vad gör ni på BokningsBolaget?
– Vi hjälper företag som vill anordna olika typer av möten och events
över hela världen. Det kan vara allt
från att hjälpa till med att hitta en
konferenslokal till att skräddarsy hela
arrangemanget.

Hur ser ett lyckat företagsevent ut?
– Det viktigaste är att ha ett tydligt
syfte och mål och att man vet vad
det är man vill kommunicera. Det är
när budskapet når fram som eventet
blir lyckat. Vi uppmuntrar alltid våra
kunder att mäta resultatet. Uppnådde man det man ville?

Vad finns det för trender?
– Kostnadseffektivitet! Mötena blir
kortare liksom avstånden. Samtidigt
blir upplevelsen allt viktigare. Vi ser
en ökning av både aktiviteter och
utlandsresor.

Vad har ni på gång?
– Vid årsskiftet lanserar vi marknadens mest moderna hemsida.
Den blir ett inspirerande och kreativt
arbetsredskap för alla som vill boka
via nätet. Vi kommer också att synas
och kommunicera mer på olika
sociala medier.

Vad är du mest stolt över?
– Vi har ett tolvårigt samarbete
med Röda Korset, Rädda Barnen
och Världsnaturfonden. Varje år
skänker vi mellan 25-50 procent av
vår vinst till dessa organisationer.
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FÖRDELAR FÖR RESENÄREN
MED LOJALITETSPROGRAM
Snabbare incheckning, tillgång
till lounger och extra bagage utan
kostnad är några av de fördelar
som kommer med resebolagens
lojalitetsprogram.

att på ett enkelt sätt kontrollera
kostnader, föra resestatistik, samla fakturor och hålla koll på vilka
medarbetare som reser och var.
Genom en god relation till
sitt resebolag är det även lätt att
bygga upp ett system som passar
för just det företaget.

Det finns olika typer av lojalitets-

program. Somliga riktar sig till
privatpersoner, andra till företag.
Och vad du får ut av lojalitetsprogrammen skiljer sig mellan olika
resebolag.
Ett av de största och äldsta
lojalitetsprogrammen i Europa
är SAS EuroBonus som funnits
sedan 1992.
– EuroBonus är till för att den
frekventa kunden ska få det enklare och bekvämare i tillvaron.
Förutom de fördelar vi erbjuder under resandet, så samlar
resenären poäng via både flyg
och köp hos våra partners, säger
Kerstin Ellerberg Hassel, ansvarig
för Quality & Operations på SAS
EuroBonus.
Genom de olika programmen har

resebolagen möjlighet att stärka
relationen till sina kunder och
belöna dessa för sin lojalitet.
– Genom att flyga med SAS
och Star Alliance stiger nivån
på ditt medlemskap ju oftare
du reser, du har där med fler
förmåner att nyttja desto högre
upp du kommer. Det är gratis och
du börjar på basnivå, där efter

Bonuspoäng som resenärerna

kan du uppnå Silver-, Guld eller
Diamantnivå, berättar Kerstin.
För att det inte ska bli massa
betalkort att hålla reda på för
privatpersoner och företag
samarbetar ofta olika kedjor. För
tillexempel EuroBonus-medlemmar kan resenären samla poäng
och dra nytta av förmåner hos
alla de 30 flygbolag som är med
i Star Alliance. Detta innebär
även att resenären inte behöver
strula med olika bokningar om
ett flygbolag inte kan ta dem hela
vägen från A till B. Flygbolagen
samarbetar i stället och ser till

“Med sina
lojalitetsprogram
skapar
flygbolagen ett
högt värde för
kunden.”
att resenären kommer hela vägen
fram – även om de inte flyger
med det aktuella bolaget hela
vägen.

När det gäller bonusen erbjuder

resebolag olika användningsområden. Bland annat kan poängen
användas för att betala nästa flygbiljett eller få gratis övernattningar på olika hotell. I EuroBonus
programmet finns möjlighet till
presentkort, gratis extrabagage,
lounger, uppgraderingar och så
kallat Fast Track, vilket innebär
en snabbare säkerhetskontroll.
Det finns även avtal som riktar
sig direkt till företag. Här får
resenärer också ta del av olika
förmåner när de är ute och reser.
Företag erbjuds även möjligheten

samlar på sig hamnar ofta på
den enskilde resenärens kort och
inte hos företaget – detta kan bli
problematiskt för den ansvarige
på företaget. Vissa har nämligen
som policy att bonuspoängen
endast får användas inom arbetet
– något som kan vara svårt att
styra över.
Andra företag väljer i stället att låta sina anställda nyttja
poängen utanför arbetet som en
belöning för att de ofta är borta
från familj och vänner.
Det är dock fortfarande viktigt
att den anställde agerar enligt
företagets resepolicy.
– Med sina lojalitetsprogram
skapar flygbolagen ett högt värde
för kunden. EuroBonus medlemmar kan skaffa sig ett American
Express, Diners eller MasterCard
och tjäna poäng på alla sina inköp om de kopplar kortet till sitt
bonuskort, vilket är ett smidigt
sätt att snabbt få ihop till sitt
drömresemål, avslutar Kerstin.

Vi belönar
dubbelt!
Få både SAS EuroBonus- och
Gästprogramspoäng för
samma vistelse. Läs mer på
www.elite.se

Välkommen till Sweden Hotels – de personliga hotellen

Gästklubben – det lilla extra för våra stamgäster
Som medlem i Sweden Hotels stamgästprogram Gästklubben samlar du enkelt poäng
som du själv väljer hur du vill använda! Du kan till exempel boka bonusnätter, paketerbjudanden
eller handla i vår populära webbshop! Du får även tillgång till rabatter och andra erbjudanden
på våra hotell och hos våra samarbetspartners.
UNIKT FÖR
SWEDEN H
OTELS!

Det spelar
ingen
roll hur du
bokar – är d
u
medlem får
du alltid
poäng. Enk
elt och
förmånligt!

Rum för personlighet
Bo personligt, prisvärt och bekvämt på något av våra många hotell!
Sweden Hotels är en svensk hotellkedja som består av välskötta och unika hotell med personlig karaktär.
Hos oss hittar du passande affärshotell över hela Sverige, från Jämtland i norr till Skåne i söder.
Boka ditt hotell för affärsresan, nöjesvistelsen eller den viktiga konferensen.

Välkommen till Sweden Hotels!

Ännu en poänglös natt?

www.swedenhotels.se | 0771-777 800 | SMS-bokning 0769-48 48 00
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KONFERENS MED FOKUS PÅ FRAMTID
Lotten Fowler, chef för SBTA, har
spenderat tre dagar i Berlin på
GBTA:s konferens. En resa full av
spännande möten, inspiration och
framtidsvisioner.
Lotten Fowler har under fyra år va-

rit chef för branchorganisationen
SBTA, Swedish Business Travel
Association, Sveriges affärsreseförening. Sammanlagt samlar
SBTA 250 svenska medlemsföretag med intresse för affärsresor, så
väl köpare som leverantörer.
Tillsammans med medlemmarna arrangerar Lotten Fowler föreläsningar, seminarier, nätverksträffar och trycker på i frågor som
rör affärsreseindustrin. SBTA är
en icke vinstdrivande organisation som funnits i mer än 30 år.
– SBTA bildades som ett
nätverk för de personer som ansvarade för resor inom företaget,
då de kände sig lite ensamma i
sin roll. Det är en plattform där
vi gemensamt kan diskutera och
utvecklas inom branschen, säger
Lotten.
SBTA i sig är medlem i organisationen GBTA som samlar
liknande föreningar från hela
världen.
Den 12 till 14 november höll

GBTA sin årliga konferens i Ber-

lin. Så många som 850 personer
från hela världen träffades då för
att nätverka, delta i seminarier
och paneldebatter samt diskutera
framtiden.
– Det finns en tydlig trend
just nu som genomsyrade hela
konferensen, det är tekniken och
framtiden. Hur viktigt det är att
nå ut till den enskilda kunden
och leverera vad just denna person behöver, säger Lotten.

Ett exempel skulle vara att en
resenär anländer till flygplatsen
där kön till säkerhetskontrollen
är längre än väntat. Då flygbolaget vet det, skickas ett sms ut till
resenären med ett erbjudande
att uppgradera sin biljett och på
så vis slippa kön och undvika
att missa flyget. Ett annat är att
arbetsgivare via ett GPS-system
kan hålla koll på sina anställda
för att vid olyckor eller incidenter

Som exempel tog hon upp den

”SBTA bildades
som ett nätverk
för de personer
som ansvarade
för resor inom
företaget.”

inledande paneldebatten mellan
Ryan Airs VD, Michael O’Leary,
och det arabiska företaget Emirates VD, Sir Tim Clark.
Två flygbolag med helt olika
prisklasser som historiskt riktat
sig till olika kunder. Debatten
handlade om deras framtidsvisioner.
– Det var otroligt spännande
att lyssna på. Jag trodde att de
skulle ha många delade åsikter,
men de båda sa ungefär samma
sak: Med den nya tekniken är
vi dumma om vi inte riktar oss
direkt till den enskilde resenären.
Det handlar om att med enkla

medel kunna kommunicera med
personer som är på resande fot
via applikationer, sms, sociala
medier eller mail.

snabbt kunna komma i kontakt
med resenären.
Förutom att säkerheten och
effektiviteten för den enskilde
ska ses efter så innebär det en
trygghet ur ekonomiska aspekter
för företaget.
– Du har ansvar för dina
anställda, miljön och ekonomin
i företaget. Det betyder att i en

orolig omvärld där många är på
resande fot, så måste du veta var
dina resenärer är om det händer
någonting. Kostnader skenar
snabbt om komplikationer uppstår under resandet.
Tekniken finns redan på mark-

naden menar Lotten, men den
utvecklas i rasande fart och det
gäller att hänga med för att hålla
ihop företagen och för att inte
tappa sina resenärer i processen.
– Det är en otroligt global
marknad vi arbetar i där fler
och fler reser inom sitt yrke. Det
krävs helt enkelt att det finns
system för att snabbt och enkelt
kunna kommunicera, arrangera
och hitta lösningar där problem
uppstår, berättar hon.
Just nu pågår ett ”race” om att

vara först med att leverera en
helhetslösning till kunderna. Det
finns en del produkter på marknaden redan, men de möter inte
helt de behov som finns.
– Både resenärer och företagen
väntar nyfiket på att nya produkter ska lanseras, säger Lotten.
Förutom alla de spännande och
inspirerande människor och
möten som Lotten fick uppleva
under dessa tre dagar tycker

hon det är värt att belysa de tre
svenska företag som fick GBTA:s
pris Outstanding Achievement
Awards inom hållbarhetsområdet. Företagen som vann var:

”Det är en
otroligt global
marknad vi
arbetar i där fler
och fler reser
inom sitt yrke.”
Volvo Group i kategorin Travel
Buyer, Scania i kategorin Travel
Team och Scandic i kategorin
Travel Supplier.
– Det är ett otroligt fint pris
att få. Det är jätteroligt att tre av
de fyra företagen som vann var
svenska, avslutar Lotten.

FAKTA
Lotten Fowler är SBTA:s chef sedan fyra
år tillbaka. På sitt kontor i Stockholm
sköter hon hela organisationens göromål
så som ekonomi, administrativa sysslor
och medlemsfrågor.

Konferera med mera
Brainstorm med operaavslut,
Arena di Verona, Italien

Workshop-weekend med
Distillery Tour,
Skottland, Storbritannien

Frukostseminarium
med patisserieodyssé,
Paris, Frankrike

SCANDORAMA GRUPP & KONFERENS

Box 4048, 203 11 Malmö • 040-600 00 60

www.gok.scandorama.se • grupp@scandorama.se

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.

DU FIXAR
RESESÄLLSKAPET.
VI FIXAR RESTEN.
Ta med företaget, vännerna
eller föreningen.
• Resmål över hela världen.
• Flygbiljetter, transfer och hotell.
• Evenemangsbiljetter och restaurangbokningar.
• Kostnadsfri offert inom 48 timmar.

VÄLKOMMEN MED
DIN FÖRFRÅGAN.

RESFEBER GRUPP & KONFERENS • Tel: 08 400 065 00, e-post: gruppresor@resfeber.com
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MOBIL SÄKERHETSPOLICY
– VIKTIGT I FÖRETAGET
Trådlösa, mobila och ständigt
uppkopplade kan vi i dag jobba
var som helst och när som helst.
Men med friheten följer också
stora risker. Det har skapat en
marknad för en ny sorts säkerhetsföretag.

verk, är en bra början. Men det
räcker inte. Man behöver även
system som skyddar informationen som finns lagrad i enheterna,
både när de används och om de
skulle komma på villovägar.
– Något av det allra viktigaste
att komma ihåg är ändå att aldrig
någonsin lämna ut känslig information som kontonummer och
koder i e-mail. Seriösa företag ber
aldrig om det, så kommer det en
sådan fråga handlar det garanterat om ett phishing-mail, skriver
Lisa Vaal på Nakedsecurity.com

De digitala kommunikationslösningarna är fantastiska. Men oskyd-

dade är de också extremt sårbara,
något som många företag bittert
tvingats lära den hårda vägen.
Många av oss bär dagligen med
oss känslig och hemlig företagsinformation i våra mobiltelefoner
och datorer. Om enheten kommer på avvägar kan katastrofen
vara ett faktum.

MDM-företagen erbjuder en rad oli-

Rapporterna om såväl industrispi-

onage som bedrägerier, virus och
trojaner duggar allt tätare, och
dagens smarta mobiler innehåller
enorma mängder värdefull och
ömtålig information. Det kan
handla om alltid från mailkorrespondenser och företagshemligheter till lösenord, kontonummer
och privat information av känslig
natur.
– Så kallade phishing-sidor,
alltså sidor som utger sig för att
vara saker de inte är i bedrägligt
syfte, är ett gammalt fenomen
som fortfarande ställer till stora
problem, skriver Lisa Vaal på
nakedsecurity.com, en nyhetssajt
med mobil säkerhet som fokus.

Att avlyssna en oskyddad enhet,
eller att iscensätta så kallade Man
In The Middle-attacker med hjälp
av oskyddade nätverk, kräver
i dag inte ens några djupare
IT-kunskaper. Det är orsaken till
att bland annat banker brukar
använda sig av egna säkerhetssystem med externa dosor och
koder. Hotbilden är i allra högsta
grad en realitet, men många företag står rådvilla inför hur man
bäst skyddar sig och sitt företags
information. Det har skapat en

marknad för en rad nya säkerhetsföretag med fokus på MDM,
Mobile Device Management.
Det är viktigt att det finns en mobil

säkerhetspolicy som alla i företaget rättar sig efter, och att personalen utbildas i och är medveten
om riskerna. Ett grundläggande
säkerhetstänkande gör stor skillnad, och enkla försiktighetsåtgärder som att till exempel enbart
surfa på säkra https-adresser när
man befinner sig på öppna nät-

ka säkerhetslösningar. Det handlar om allt ifrån mer avancerade
skärmlås och koder, till lösningar
för kryptering av information och
kommunikation. Så kallade wipe
out-verktyg kan vara ovärderliga om olyckan är framme, då
de gör det möjligt att fjärrstyra
enheterna och att helt och hållet
rensa dem på information i den
händelse att de blivit stulna eller
tappats bort.

FAKTA
Man in the middle
MITM-attacker är när en illvillig tredje
part infiltrerar en kommunikation i syfte
att skicka eller ta emot information eller
pengar som egentligen är menade för
någon annan.
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SKYDDA DIN
SMARTPHONE

Det finns flera sätt att själv höja
sin mobila säkerhet och öka
skyddet för sin digitala integritet.
Steg ett är att skapa ett starkt
lösenord på sin smartphone, att
överhuvud taget alltid använda
långa och invecklade lösenord
och att aldrig använda samma
lösenord för mer än en funktion.
Man bör även vara medveten om
att textmeddelanden är väldigt
sårbara för attacker, och därför
undvika att skicka känslig information som kreditkortuppgifter
eller privat information via sms.
Håll utkik efter låsikonen i webbläsarens adressfält, den indikerar
att din anslutning är skyddad och
tillförlitlig. Var även noga med att
aldrig ange känsliga personuppgifter som exempelvis adress,
personnummer eller kontonummer om din anslutning inte är
säker, även när du mailar.
Köp enbart appar från pålitliga
distributörer. Var nog med att
köpa de officiella apparna och
inte låta dig luras av snarlika
kopior. Det är viktigt att noga gå
igenom utvecklarnas information
och de omdömen som användarna lämnat på hämtningssidan.

Vinterkonferens eller kickoff
på natursköna Yxnerum
Tvådagarskonferens/kickoff
1490 kr/person ex moms inkl. boende
Kanske Östergötlands bästa plats för sportiga möten och givande konferenser för aktiva företag och föreningar! Våra konferenslokaler
håller högsta klass och vi har en fantastisk miljö att njuta av och i! Börja med förmiddagsfika dag ett och avsluta med eftermiddagsfika dag två. I paketet ingår en tvårätters middag samt komplett konferenspaket. Boka gärna till vår teambuildande femkamp i sporthallen eller låt gruppen njuta en stund i våra jacuzzis. Håll samman gruppen i en lugn och rogivande miljö, borta från stadens brus!
Vill du veta mer eller boka, kontakta oss direkt på 0120-61022, info@yxnerum.se eller titta in på vår hemsida, yxnerum.se

Vi lämnar 1
5% på 201
4 års
konferensp
aketpriser!

Yxnerum- en bit ifrån det vanliga!

Fungerar på:

Vi tar
säkerhet
till nästa
nivå.

Secure Phone är designad för små och medelstora företag som
letar efter en enkel, säker och prisvärd lösning för att hantera och
kontrollera smartphones och surfplattor.

MDM

MAM

MCM

Mobilpolicy

Active Directory

Active Sync

www.inquso.se
Phone: +46 (0)455-690 290

Based in Sweden är ett initiativ som garanterar dig säker lagring i Sverige,
med skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter.

CONGRESS
C U L TUR E
CENTRE
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SNÖ HAR VARIT OCH ÄR
FORTFARANDE PERNILLA
WIBERGS LEVEBRÖD
Pernilla Wiberg är en av våra mest framgångsrika skidåkare genom tiderna. Den
extremt medaljrika karriären avslutades 2002 men hon har på inga sätt legat på
latsidan. I dag är hon förutom expertkommentator i SVT dessutom en framgångsrik
entreprenör. Sedan 2003 finns Pernilla Wiberg Hotel i Idre, en anläggning som bär
Pernillas kvalitetsstämpel.

Förra året firade Pernilla Wiberg
Hotel tioårsjubileum. Hotellet
som skidlegenden lånat ut sitt
namn till lockar fjällälskare året
runt. Vintern är givetvis den stora
högsäsongen då skidåkarna flockas till Idres pister, men även sommartid bjuds det på naturnära
upplevelser och många tar sig till
Idre fjäll för att golfa, vandra eller
bara för att helt enkelt insupa den
vackra fjällvärlden.

ett hotell i alperna någonstans,
efter karriären. Det uttalandet tog
Idre Fjäll fasta på och de bjöd in
mig till samtal om ett samarbete
gällande en ny anläggning. Våren
2003 satte vi spaden i marken och
hotellet stod färdigt i december
samma år, säger hon.
Det är inte bara sitt namn hon har
lånat ut. I själva planeringsfasen
var hon en aktiv samarbets-

Med cirka 200 resdagar per år så
har jag så klart en viss uppfattning
om vad som är viktigt på ett hotell
Pernilla Wibergs samarbete med
Idre Fjäll har pågått länge.
– Idre Fjäll var mina sponsorer
och jag hade deras märke på min
skiddress. Under nittiotalet hade
jag vid något tillfälle nämnt att
jag skulle kunna tänka mig att ha

partner och konsult i fråga om
anläggningens utformning.
– Med cirka 200 resdagar per
år så har jag så klart en viss uppfattning om vad som är viktigt på
ett hotell. Framför allt ur en skidåkares perspektiv. Det gav mig

ganska stor konstnärlig frihet,
inom vissa ekonomiska ramar
givetvis. Jag ville till exempel att
det skulle finnas mycket krokar
i rummen så man kan hänga
upp sina blöta skidkläder och
lufta dem, i stället för att de ska
hänga i en garderob. Rummen
är också ganska stora så att man
lättare ska få plats med otymplig
skidutrustning.
– Torkskåp i varje rum är
också en sak som vi tyckte var
bra. Det är inte så vanligt men
väldigt uppskatta av skidåkare,
säger Pernilla Wiberg.
Alla som har varit på skidsemes-

ter vet att det kan bli ganska
mycket bök. Skidutrustning är
ofta otymplig och besvärlig att
förvara mellan skidpassen.
– På skidhotellen i alperna
ligger ofta skidrummen i fuktiga
källare. Vi har istället lagt det
på första våningen i anslutning
till själva backen. När man har

kört färdigt för dagen så går man
in via skidrummet och hänger
upp sina pjäxor på tork så man
slipper klampa omkring, berättar
Pernilla Wiberg.
Att hotellet ligger i anslutning
till backen, så kallad ski in–ski
out, var också en idé som kom
från Pernilla.
– Det fanns förslag på en annan
tomt men jag sa att om det ska
vara ett bra hotell så ska det ligga
vid backen, helt enkelt. Det innebar att man var tvungen att flytta
ett antal stugor, bland annat Olof
Palmes gamla stuga. Det var lite
känsligt men den finns kvar, fast
på ett annat ställe.
Pernilla Wiberg Hotell är också en

populär konferensdestination
med en konferensavdelning med
kapacitet för upp till 70 personer.
Även här finns tydliga kopplingar
till Pernillas karriär. Det stora
konferensrummet är uppkallat
efter en av skidorterna där hon

har haft stora framgångar, nämligen Saalbach. Några av de större
hotellrummen följer också detta
tema, där Lillehammer är ett och
Albertville ett annat. Besökare
kan också beundra Pernillas
priser som finns utställda i en
monter i hotellets lounge.
– Kommer man till oss som
konferensgäst är det framförallt
för att man vill kombinera sin
konferens med skidåkning. Därför är enkelhet ett viktigt ledord
med närhet till backen, smart
parkering och flexibla lösningar,
säger hon.
Hotellet har också en ”mysighets-

faktor” som skapar en inbjudande
atmosfär, menar Pernilla Wiberg,
som dessutom passade på att gifta
sig här.
– Det är inte för stort, vi har
cirka 44 dubbelrum. Det gör ju
också att ett företag kan hyra hela
hotellet och vara för sig själva
vilket så klart är en fördel.

Våra referenser.
Din trygghet.

Våra referenser.
karlstadccc.se
Din trygghet.

CONGRES S
C U L TU R E
CENTRE

karlstadccc.se

Vi har en kravlista som måste uppfyllas för att vi ska kunna förlägga
möten,
bl.a.som
måste
en uppfyllas
lokal rymma
minst
1500 personer, vilket
Vivåra
har en
kravlista
måste
för att
vi ska
inte
ärförlägga
helt
anläggningar
runt
om
i Sverige.för
Vi gör
kunna
vårapå
möten,
bl.a.måste
måste
en
lokal
Vi har
envanligt
kravlista
som
uppfyllas
attalltid
vi ska
noggranna
utvärderingar
våra
möten
Värmland tangerade
rymma
minst 1500
personer, av
vilket
inte
är heltoch
vanligt
kunna
förlägga
våra möten, bl.a. måste en lokal
på
anläggningar
runti helhetsintryck.
om i Sverige. Vi gör alltid nog
vårt
”all time high”
rymma
minst 1500
personer,
vilket
inte är helt vanligt
granna
utvärderingar
av våra
möten och
Värmland
Billy
Östh,
Moderaterna
tangerade
vårt ”all time high”
i helhetsinyck.
på anläggningar
runt
om i Sverige.
Vi gör alltid nog
ansvarig
för
konferens
och
mötesservice
för Moderaterna
Billy Östh, Moderaterna

granna utvärderingar av våra möten och Värmland
tangerade vårt ”all time high” i helhetsinyck.

ansvarig för konferens och mötesservice för Moderaterna
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TEAMBUILDING
PÅ KONFERENSEN

Svensk mötesindustri går på högvarv. Många företag väljer i dag
att ha sina konferenser i Sverige,
och passar på att kombinera sina
möten med teambuilding.
Laganda och en känsla av samhörighet är viktiga framgångsfaktorer, och många företag väljer
att kombinera konferenser och
sammanträden med olika teambuilding-aktiviteter.
– Möten och konferenser fyller
en viktig funktion. Man behöver
lämna sin vardagliga miljö och
träffas under andra former ibland,
både för att fatta beslut och för
att lära känna varandra, säger
Johan Fägerblad, VD för branschoch bokningsorganisationen
Svenska Möten.

FAKTA

Pernilla Wiberg
Förde detta alpin skidåkare,
expertkommentator och
entreprenör. Pernilla Wiberg
Hotel i Idre bär inte bara
hennes namn. Många
inredningsdetaljer och
lösningar är gjorda utifrån
Pernillas önskemål. 2013
fyllde hotellet tio år.
OS-meriter i urval:
Guld i storslalom i Albertville
1992, guld i kombination i
Lillehammer 1994, silver i
störtlopp i Nagano 1998.

Det finns en uppsjö av aktiviteter
på temat teambuilding, alla med
målet att skapa en sammansvetsad och motiverad arbetsstyrka
som känner varandra väl och som
kommunicerar på ett konstruktivt
sätt.
– Trenden vi ser i dag är att
man hellre väljer lite lugnare
aktiviteter, snarare chokladprovning än forsränning, säger Johan
Fägerblad.

Världsmästerskap i urval:
Guld i storslalom Saalbach
1991, guld i slalom och
kombination Sierra Nevada
1996, guld i kombination
Vail 1999.

SVEA TAR DIG TILL TOPPEN
•••••••••

Med Svea Taxi Allians kan du alltid ta dig dit du vill. På sveataxi.se eller i vår app kan du lätt göra enskilda bokningar
eller använda ditt konto för effektiv hantering av dina resor i tjänsten. Vi är en rikstäckande organisation för dig som
söker kvalitétssäkrad taxi i Åre, eller vart som helst i hela landet.

TRE AV VÅRA 78 TAXIBOLAG
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ICEBREAKERS OCH ENERGIZERS
GER LYCKAD KONFERENS
Företag investerar mycket tid och
pengar i möten och konferenser,
men det är inte alltid det ger
önskat resultat. Mötesevangelisten Micke Darmell tipsar om hur
man får valuta för pengarna.

Bara fantasin sätter gränser. Micke
Darmell menar att allting som
skulle fungera på en privat fest,
även fungerar en måndagsmorgon i konferensrummet.

“Det finns ett
stort glapp
mellan vad
företag vill få ut
av sina möten,
och hur det
faktiskt ser ut i
verkligheten.”

I Sverige har vi en grundmurad
möteskultur, delvis till följd av vår
förkärlek för konsensus. Konferenser spelar här en viktig roll. De
bidrar till att bygga upp lagandan
och till att ange riktningen. Men
konferenser är också kostsamma.
En tydlig planering, målsättning
och uppföljning är avgörande för
att nå konkreta resultat.
Micke Darmell driver företaget Gr8

Meetings. Han är föreläsare och
författare inom ämnet möteskultur, och presenterar sig gärna
som mötesevangelist.
– Det finns ett stort glapp mellan vad företag vill få ut av sina
möten, och hur det faktiskt ser ut
i verkligheten, konstaterar han.
Enligt Mötesbarometern från 2012

tycker 95 procent av svenska
chefer att möten är en viktig del
av organisationens framgång.
Samtidigt uppgav samma chefer
att de upplevde 56 procent av all
mötestid som ineffektiv tid.
– I det här glappet finns en
enorm potential, säger Micke Darnell. En höjd kompetens och en
ökad medvetenhet frigör tid, energi, resurser och skapar tillväxt.

Micke Darmell.

Ett vanligt misstag är att planera

in för mycket aktiviteter. Micke
Darmell påminner även om att
vi lever ständigt uppkopplade,
och föreslår att man schemalägger tid då konferensdeltagarna
kan läsa sin mail. Annars kommer det att ske antingen under
mötets gång eller under lunchen,
vilket underminerar koncentrationen.
Micke Darmell poängterar vikten av

att planera in tom tid i schemat.
– Alla undersökningar visar att
det är under luncherna, fikapau-

serna och i baren på kvällen som
det viktigaste händer, säger han.
Det är då den tysta kunskapen
inom företaget förs vidare och de
sociala banden stärks. Därför är
det viktigt att de momenten ges
tid och utrymme.
Konferenser med många och långa
möten tar ofta på krafterna. Men
det finns effektiva knep för att
hålla energin och motivationen
på topp.
– Planera gärna in så kallade
icebreakers och energizers, säger
Micke Darmell. Det håller del-

KONFERENS MED
SOCIALT ANSVAR
För fjorton år sedan skapade vi en egen modell för socialt ansvarstagande. Varje år går 0,3 procent av omsättningen på alla de konferenser och
events som bokas genom BokningsBolaget till Rädda Barnen, Röda Korset och Världsnaturfonden.
Sammantaget har vi nu skänkt över åtta miljoner kronor. Det handlar om
allt från 25 till 50 procent av vinsten varje år och det gör oss förmodligen
till ett av de företag i Sverige som skänker mest i förhållande till vinsten.
Beloppen för förra årets bokningar blev 490 898 kronor – en summa som
nu fördelats av våra kunder mellan organisationerna.

08-506 285 00 • 031-701 01 10 • 040-611 71 00
www.bokningsbolaget.se • info@bokningsbolaget.se

tagarna alerta, intresserade och
positiva dagen igenom.
En icebreaker används i början av

ett möte för att öppna upp stämningen och bryta isen, medan
en energizer är bra under långa
möten när deltagarnas energi
börjar svaja.
– En kul icebreaker kan vara
att dela in folk i små grupper, och
på fem minuter låta dem hitta sin
högsta gemensamma nämnare,
säger Micke Darnell. Det tvingar
alla att vakna till och att intressera sig för varandra.

– En effektiv energizer kan vara
ett energimingel, där alla får resa
sig upp och mingla runt i rummet. Varje person man möter,
ger man en genuin komplimang,
avslutar han.

FAKTA
Icebreakers och energizers
Icebreakers används för att skapa positiv
energi och bryta isen i början av ett möte
Energizers används för att ”väcka”
deltagarna under dagens lopp och
bibehålla intresse och fokus.

KONFERENS I SLOTTSMILJÖ
FESTVÅNG OCH SALONGER
08-770 34 51
www.tyresoslott.com

Nytt sportigt hotell
med egen ﬂygplats
I maj 2015 slår Sveriges nya hotell och mötesplats upp portarna
på ön Frösön i Östersund. 202 rum, 700 hotellbäddar och 10 sviter —
de flesta med bedårande utsikt över Storsjön mot fjällvärlden
i väster. Hos oss kan du mötas, svettas, äta, sova, träna, vila, njuta
och jobba, året runt — det blir ett personligt möteshotell med
både hög och låg puls. Välkommen!

QUALITY HOTEL & RESORT FRÖSÖ PARK // WELLNESS & MEETINGS // INFO @ FROSOPARKHOTEL.SE // WWW.FROSOPARKHOTEL.SE
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DAGKONFERENS
MED SPÅR AV
ORIENTEXPRESSEN

Gunilla Madsen, Spår 10.

SKÄRGÅRDSHOTELL, KRYSSNING
ELLER KONFERENS I POLEN?
Det är lätt hänt att man av
slentrian bokar samma kursgård
till företagets möten och konferenser, år ut och år in. Men
frisk havsluft, vacker natur eller
en ny stad kan fungera som en
vitamininjektion för hela organisationen.
För den som gärna flyr storsta-

dens buller och stress så erbjuder
Sveriges skärgårdar många vackra
alternativ för möten och konferenser. Skärgården är en populär
mötesmiljö, och även om den är
relativt glesbebyggd så finns det
framför allt i Stockholms skärgård ett stort antal konferensanläggningar, hotell och kursgårdar.
Många av konferenshotellen är
familjeägda och erbjuder en genuin och personlig atmosfär. Miljöombyte bidrar ofta till att skapa
nya perspektiv, och med bara
hav och klippor utanför fönstret
kan det bli lättare att höja blicken

från vardagens utmaningar, och i
stället tänka stort och visionärt.

Att konferera på en kryssning är
också ett både effektivt och roligt
sätt att stärka de sociala banden i
en arbetsgrupp. På en båt umgås
man mer eller mindre dygnet
runt, och när inte en hel stads utbud av nöje och rekreation lockar
och distraherar blir det lättare att
behålla fokus. För kortare konferenser och mindre budgetar är
dagskryssningar ett bra alternativ,
och har man mer tid så bokar
man förslagsvis in en övernattning eller två på resmålet. Varför
inte ta en tur till Helsingfors,
och kombinera konferensen
med shopping i några av Skandinaviens bästa designbutiker?
Även Oslo och Tallin är populära
resmål för konferenssällskap.
Har man en lite större budget så är

det bara fantasin som sätter grän-

ser. Bland annat så arrangerar
Club Med sedan två år tillbaka
konferensresor i Medelhavet med
sitt femstjärniga kryssningsfartyg. Med en konferensanläggning som rymmer flera hundra
personer, flera gourmetrestauranger ombord och sviter med
havsutsikt, blir det garanterat en
konferens utöver det vanliga.
– Vi så är glada att vi numera
även kan erbjuda Club Med konferensresor till svenska företag.
Vårt fantastiska, 187 meter långa
lyxfartyg erbjuder en helt unik
konferensupplevelse, säger Eyal
Amzallag, chef för Club Med i
Norden.
Polen är ett land som genom-

gått omvälvande förändringar
det senaste decenniet, och allt
fler svenska företag upptäcker
fördelarna med att lägga sina
konferenser här. Priset för en
konferens i Polen ligger långt

under likvärdiga alternativ i
västra Europa, och utbudet ökar
hela tiden. Polen är på många
sätt en framgångssaga, och landet
har en egensinnig och energisk
charm som är svår att motstå.
Efter många långa år i skuggan
av järnridån har landet nu börjat
hitta sig själv igen. Framåtandan
går inte att ta miste på, och servicenivån blir allt högre.
Polen är ett kontrasternas land,

och städernas utbud av såväl
mat som shopping erbjuder en
hisnande variation. Klassiska
mjölkbarer och saluhallar som
säljer mörkt bröd och saltgurka
samsas med moderna kaféer och
flashiga nattklubbar. Ett besök
på polska landsbygden däremot
känns nästan som en tidsresa,
med bönder som färdas via häst
och vagn, storkbon som pryder
skorstenarna och fulla kyrkor
varje söndag.

I den äldsta delen av Malmö
Centralstation ligger den nya dagkonferensanläggningen Spår 10.
Den här delen av stationen är från
1870-talet, vilket även har präglat
utformningen konferenssalarna.
– Vi ville ta till vara på 1800-talskänslan i lokalerna, därför har vi
inrett alla lokaler på temat Orientexpressen. Varje lokal har fått ett
stationsnamn, som till exempel
Paris eller Wien. London-salen är
inredd som en ”gentlemanclub”,
med fåtöljer och avslappnad
atmosfär. Vi har också en konferenslokal som kallas Trädgårn,
den klädde vi med en fin gammal
tapet och inredde med korgstolar.
Alla lokaler har förstås all teknisk
utrustning som behövs, säger Gunilla Madsen, ägare till Spår 10.
Spår 10 slog upp portarna i
augusti i år, och det minst sagt
stationära läget ger goda kommunikationsmöjligheter både för
resenärer från andra delar av landet, och för resande över sundet.
– Vi hoppas på att kunna
attrahera även den danska
marknaden. Detta är en perfekt
mötesplats för exempelvis danska företag som ska träffa svenska
kunder, säger Gunilla Madsen.
Spår 10 samarbetar också
tillsammans med restaurangerna
på Centralstationen och hjälper
gärna till att boka bord åt sina
gäster.

Stockholm Konferenscenter

Dalarnas hus AB

ANNONS
Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är en personlig
och prisvärd
konferensanläggning
med varm atmosfär.
Här kan du ha konferens och
Stockholm
Konferenscenter
boka mötesrum
en inspirerande miljö.
Dalarnas
husi AB

Avslappnad konferens i Dalarnas Hus

Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är en personlig och prisvärd
konferensanläggning med varm atmosfär. Här kan du ha konferens och
boka mötesrum i en inspirerande miljö.

Den personliga och avslappnade atmosfären
på Dalarnas Hus gör att man känner
sig hemma, vill kliva ur skorna och glida
runt i strumplästen. Här finns möjlighet
att hålla alla typer av konferenser och
marknadsföringsevent i AAA-läge i
centralaste Stockholm.
I en före detta paradlägenhet från 1800-talet
på Vasagatan i Stockholm hittar man
konferensanläggningen Dalarnas Hus. Känslan av
att befinna sig i en stor bostad finns fortfarande
kvar, menar Stefan Westermark som tillsammans
med sin fru Annika äger och driver Dalarnas Hus.
– Det är vi som är här och tar hand emot
våra kunder och ser till att de mår bra. Hela
anläggningen, med dess sex rum, är övergripbar
och erbjuder en personlig och avslappnad atmosfär.
Inte som på stora konferensanläggningar där det är
lätt att bli en i mängden, här kan man hålla samman
på ett väldigt enkelt och bekvämt sätt.
Många av konferensgästerna uttrycker att miljön
är bra och inspirerande att arbeta i.
– Det är kul att se att många gäster tar av
sig skorna och går runt i strumplästen. Det gör
man ju inte på konferensanläggningar i vanliga

fall, det visar att de verkligen känner sig hemma
här, konstaterar Stefan Westermark.
Konferens för alla
Dalarnas Hus startades 2002 av Region Dalarna
i samarbete mellan kommunerna, landstinget,
statliga myndigheter som då fanns i Dalarna och
några större företag som ville ha en gemensam
plattform i Stockholm och drevs som en
förening under några år. Därefter tog de två som
var anställda av föreningen över och omvandlade
verksamheten till ett aktiebolag och drev det så.
– När de gick i pension för ungefär 1,5 år
sedan tog jag och min hustru över. En del tror
nog fortfarande att det här är ett ställe för bara
dalafolk, men även om vi har många kunder med
dalaanknytning är det ju idag öppet för alla som vill
ha en bra konferensmöjlighet i centrala Stockholm.
AAA-läge
Dalarnas Hus placering på Vasagatan 46
beskriver Stefan Westermark som ett AAA-läge.
Mitt i Stockholm city med endast fem minuters
promenad från Stockholm central och Arlanda
Express.
– Det är ett av de bästa lägena man kan
ha här i stan när det gäller den här typen av

anläggningar eftersom det är lättillgängligt vart
man än kommer ifrån. Fastighetsägarna har
dessutom snyggat upp dessa kvarter rejält så att
det blivit ett väldigt trevligt och hippt område
med många restauranger och hotell.
Alla rum i konferenslokalerna har fullstora
fönster och den tekniska utrustning som krävs.
– Vi har allt från små grupprum för 3-4
personer som går att hyra per timme, till rum
som kan ta upp emot 60 personer. De flesta
grupper som kommer hit är dock mellan 10 och
20 personer.
Många möjligheter
– I Dalarnas Hus finns möjlighet att ha
konferenser, affärsmöten, föreläsningar,
utställningar och andra marknadsföringsevent. Vi
är framförallt en dagkonferensanläggning, men
vi hyr även ut på kvällar och helger. Förutom
det fantastiska läget finns det framför allt två
skäl till att man ska ha sin konferens just på
Dalarnas Hus, menar Stefan Westermark. Det
ena är den trevliga atmosfären här. Det andra är
priset, för vi håller verkligen lägre priser än andra
anläggningar runt omkring i området, avslutar
Stefan Westermark.

Stockholm Konferenscenter

Dalarnas hus AB

Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är en personlig och prisvärd
konferensanläggning med varm atmosfär. Här kan du ha konferens och
boka mötesrum i en inspirerande miljö.

En mötesplats mitt i
Stockholm City

Stockholm Konferenscenter

3 minuterhus
frånAB
Arlanda express
Dalarnas

från Centralstationen
En5 minuter
mötesplats
mitt i
www.dalarnashus.se
En mötesplats mitt i
Stockholm
08 545 141 30 City

Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är en personlig och prisvärd
konferensanläggning med varm atmosfär. Här kan du ha konferens och
boka mötesrum i en inspirerande miljö.

Stockholm City

3 minuter
från
express
3 minuter
frånArlanda
Arlanda express
5 minuter
frånCentralstationen
Centralstationen
5 minuter
från
www.dalarnashus.se

www.dalarnashus.se
08 545 141 30
08 545 141 30
En mötesplats mitt i
Stockholm City

Vinterkonferens
i skärgården

Låt havet inspirera nästa möte!
Boka konferens i vinter med båtresa från
centrala stan direkt till Pensionatet på Styrsö
i Göteborgs södra skärgård.
Njut av ett kök för alla sinnen, omsorgsfullt
lagat av ekologiskt och närproducerat.

Pensionat

STYRSÖ SKÄRET
www.pensionatskaret.se

Tel 031- 973230
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ERFARENHET GER
LYCKADE FÖRETAGSEVENT
Polkagrisrullning, femkamp,
matlagningskurs eller Fångarna
på Fortet? Det finns en uppsjö av
alternativ att välja mellan när det
är dags att planera sin konferens.

en paketlösning där alltifrån
boende till underhållning, mat
och transporter ingår. Genom att
anlita en erfaren arrangör som tar
ett helhetsansvar för all logistik

Konferenser, kickoffer, lednings-

möten och mässor är tillfällen då
många företag väljer att förena
nytta med nöje. Johan Fylking
är VD på Eventguiden i Sverige.
Han menar att det första steget
när man planerar ett event alltid
bör vara att tydligt formulera
syftet med aktiviteterna och att
definiera sin budget.
– Teambuilding-uppdrag är
ofta förekommande, säger han.
Många företag vill passa på att
kombinera budget- och planeringsmöten med lite mer lättsamma aktiviteter och på så sätt
samtidigt stärka lagandan och
kommunikationen i företaget.
Det är lätt att låta sig ryckas med

av mångfalden som finns på
marknaden, men Johan Fylking
förespråkar framför allt arrangemang som bygger på ett genomgående tema.
– Det brukar bli bäst att utgå
från en tydlig linje, det skapar
en sammanhållen och stringent
känsla i konferensen, säger han.
Johan nämner som exempel ett
av Eventguidens senaste uppdrag;
en konferens på japanska SPA-an-

Gamla Stan-jakten är en populär aktivitet för konferensdeltagare som gillar klurigheter. I denna aktivitet letar deltagarna efter historiska symboler i
Gamla Stans gränder.

läggningen Yasuragi Hasseludden
i Stockholm. Ett antal positivt
laddade japanska värdeord låg
till grund för hela evenemanget,
som inleddes med en middag
som konferensdeltagarna intog
iklädda traditionella japanska
Yukatas. Kvällen avslutades sedan
med live-karaoke.
– Den sortens oväntade inslag
är ett kul sätt att rucka på invanda
roller och skapa en avslappnad
och god stämning, säger Johan
Fylking.
När man beställer aktiviteter till
event av olika slag bör man alltid
tänka på att välja något som pas-

sar alla medarbetare, så att alla
känner sig inkluderade. Exempelvis ålder, fysik och allmänna
intressen hos medarbetarna är
faktorer som kan vara bra att ta
med i beräkningen, så att alla kan
vara delaktiga i och får glädje av
arrangemanget.
– Trenden just nu är lite klurigare aktiviteter som bygger på
olika problemlösningsbaserade
utmaningar, säger Johan Fylking.
En av Eventguidens populäraste aktiviteter just nu är den så
kallade Gamla Stan-kampen. Det
är en poängjakt som äger rum
mitt i Gamla Stan, där deltagarna
ägnar två timmar åt att leta efter

ledtrådar och tyda olika historiska symboler i Gamla Stans
gränder.
Johan Fylking menar att många
misstar sig och tror att det blir
för dyrt att anlita en eventbyrå
som levererar en helhetslösning,
när det i realiteten ofta är precis
tvärtom.
– I själva verket så kostar vår
tjänst inte kunden någonting,
eftersom vår verksamhet finansieras av provisioner, säger han.
Däremot kostar det kunden både
tid och pengar att själv arrangera
allting.
En eventbyrå kan leverera

”Tänk på att
välja aktiviteter
som är roliga
och givande för
alla som ska
delta.”
så minskar även risken för trassel
betydligt.
– Eventbyråer kan ofta erbjuda
färdiga paket som redan är
genomförda och utvärderade av
andra kunder. Det innebär en
kvalitetssäkring och en trygghet
som är svår att uppnå om man
bokar alla delmoment på egen
hand, säger Johan Fylking.

FAKTA
Tips för ett lyckat företagsevent
• Tydliggör syftet med aktiviteterna från
början
• Gör en budget och håll den
• Välj ett tema för evenemanget
• Anlita gärna en erfaren eventbyrå

Pepparkaksbygge
eller Nobelfest?
Aventi gör ingen skillnad på enkla och avancerade event, små och
stora kunder. För oss är det idén bakom som är viktigast.
Därför hjälper vi dig hela vägen; från idé till fantastisk upplevelse.
Det är omsorgen om detaljerna som skapar den perfekta helheten.
Läs mer om oss på
www.aventi.se
eller kontakta oss på info@aventi.se
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Stjärnkören på sitt årliga träningsläger.
Vi har konferenslokaler för alla slags möten – från 2 till 450 personer.
Välkommen till Essinge Konferenscenter.
www.essingekonferens.se | tel.08 - 737 69 00
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MILJÖN VIKTIG
FÖR EFFEKTIVA MÖTEN
Konferenser, ledningsmöten,
kickoffer och teambuilding –
företag lägger mycket tid och
resurser på möten. Lennart
Rohlin, en av svensk mötesindustris doldisar, brinner för
bra möten.

teknologiska utrustning som behövs, samt tillräckliga utrymmen,
är också viktigt. Organisationen
IACC, International Association
of Conference Centers, har sammanställt ett antal kriterier som
bör uppfyllas för att en anläggning ska vara lämpad för möten.
– IACC har insett vikten av
en specialanpassad miljö. Deras
anvisningar innehåller riktlinjer
ner på detaljnivå för allt ifrån
belysning till bekväma stolar.
Det handlar om att eliminera
störningsmoment, säger Lennart
Rohlin.

Svensk möteskultur intar en sär-

ställning internationellt, kanske
som en följd av vår förkärlek för
konsensus. Och visst är möten
viktiga; för att skapa en samsyn
inom företaget, för att planera
strategiskt och för att främja
lagandan hos medarbetarna. Men
när mötena är många och långa
är det också viktigt att våga fråga
sig om de faktiskt ger resultat?
Lennart Rohlin har arbetat med
möten i olika former runt om i
världen under hela sin karriär. På
70-talet grundade han ledarskapsinstitutet MiL som han också
länge var VD för. I dag äger och
driver han MiLgårdarna, sju konferensgårdar i södra Sverige.
– Vi var en grupp från Lunds
universitet som tillsammans
med det sydsvenska näringslivet
utvecklade en ny syn på lärande.
Vi såg tydligt att den fysiska och
mentala miljön var viktig för resultaten, berättar Lennart Rohlin.
Med en bakgrund som tillför-

ordnad professor på Svenska
Handelshögskolan i Helsingfors,
gästforskare på Harvard Business
School och examinator i Industriell Ekonomi i Lund anlägger han
gärna ett vetenskapligt perspektiv.
Lennart Rohlin har utvecklat ett
kvantitativt ”mötesmiljöindex”,
MIX, som mäter konferensanläggningars anpassningsförmåga i
form av antal sovrum i förhållande till antal mötesrum.
– Ett större antal mötesrum av
olika karaktär och storlek ger en
valfrihet och flexibilitet som är
önskvärd, säger Lennart Rohlin.
Lennart Rohlin står även
bakom den nystartade bloggen

Ett annat värdefullt mötestips

”I en lugn och
avskild miljö
är det lättare
att behålla
fokus. Det är
också viktigt
med en tydlig
agenda och att
deltagarna är väl
förberedda.”
Bättre möten. Där delar han
med sig av sina reflektioner och
erfarenheter, och presenterar en
checklista med sådant som är
bra att tänka på. Först och främst

är det viktigt att rätt personer
kallats till mötet, menar Lennart
Rohlin. Ett vanligt misstag är att
onödigt många deltagare bjuds
in. David Stiernholm är författare
och ”struktör”, och som konsult
hjälper han företag att skapa
effektiva strukturer.
– Många upplever att de bjuds
in till möten av slentrian. Den
som planerar ett möte har ett
stort ansvar, men även de som
bjudits in kan faktiskt ifrågasätta om deras närvaro verkligen
behövs, tipsar David Stiernholm i
tidningen Driva Eget.
Tydligt formulerade syften är en

annan förutsättning för att mötet
ska leda till konkreta resultat.
Alla som deltar bör vara väl
informerade om varför de är
där och vad deras roll är. Att
anläggningen man väljer har den

kommer från Joshua Porter,
chef på IT-företaget Hubspot.
På företagets hemsida berättar
han om sina möten med bland
annat Google, och fastslår att
den största lärdomen han gjort
är att ”always be capturing”, alltså
att alltid samla ihop vad man
kommit fram till under mötets
gång. Annars är det lätt hänt att
de tankar som luftats och de idéer
som kläckts lika snabbt glöms
bort igen när vardagen tar vid. En
god idé är att låta alla ha tillgång
till whiteboards och postit-lappar,
och att anteckna allt som sägs.
Med en smartphone är det sedan
enkelt att fotografera det som
antecknats, och dela det med mötets alla deltagare i en dropbox.
Efterarbetet i form av uppföljning
och utvärdering är lika viktigt
som förarbetet, och underlättar
och förbättrar planeringen av
framtida möten.

FAKTA
Checklista
• Kalla rätt personer till mötet
• Var tydlig med mötets syfte
• Var noga med att mötet leds på ett
inspirerande sätt
• Välj en miljö som hjälper deltagarna att
fokusera
Källa: http://battremoten.wordpress.com

TRIVS HEMMA
– ÄVEN NÄR DU
ÄR BORTA

Helene Johansson, marknadsansvarig på
Företagsbostäder.

En stressig arbetssituation med
många ansvarsområden, flera
uppgifter som ska lösas och samtidigt se till att medarbetarna är
nöjda och glada. Företagsbostäder underlättar HR-avdelningens
vardag.
Att prestera på jobbet är ofta
kopplat till att trivas hemma. Även
när man är borta. Att ha tillfälliga
uppdrag på annan ort, eller till
och med i annat land, kan vara
påfrestande. Då är det viktigt att
skapa förutsättningarna för att
trivas – ett bra boende som tillgodoser behov och önskemål. Men
det kan vara svårt att hitta, en
arbetsuppgift som tar både tid
och energi från HR-avdelningen.
– Vi erbjuder lägenheter till
konsulter och anställda på tillfälliga uppdrag. Lägenheterna är fullt
utrustade och smakfullt inredda.
Det gör att gästerna kan känna
sig som hemma, bjuda hem
vänner på middag och låta nära
och kära hälsa på, säger Helene
Johansson, marknadsansvarig på
Företagsbostäder.
Med ett flexibelt avtal som smidigt kan förlängas och där det
går lika bra att boka dygn som
vecka eller månad är det enkelt.
Oavsett ingår alltid förvaltning
och jourtjänst.
– Vi tar hand om allt, från bokning till slutstäd, och ser därmed
till att HR får tid över till annat.
Företagsbostäder, ansvarar för
att gästerna har det de behöver
och vill ha. Som kund får man
även en fast kontaktperson vilket
underlättar samarbetet.
– Det blir både smidigt och
personligt med en och samma
kontaktperson. Vi vet vad våra
kunder vill ha och de kan känna
sig trygga med att få just det,
säger Helene Johansson.

MARKNADSLEDANDE SYSTEM FÖR PERSONLIG IDENTIFIERING

Beställ företagets
ID-kort Online

Testa och beställ
ett personligt pro
vkort med vår On
linetjänst.
Vi skickar provko
rtet utan kostnad
.
Den smidigaste metoden för att få professionella
id-kort med egen utformning utan att behöva
tillverka dem själv är att beställa korten Online.
Det är snabbt, säkert och ekonomiskt. Inga dyra
investeringar. Inget extra arbete. Inga avkall på kvalitet. Beställ med ett klick – leverans sker nästa dag.
Redan 1998 började vi använda Internet för
beställning av ID- och behörighetskort.
Idag beställer tusentals nöjda kunder
kort med vårt säkra system ID Online.

-IDOnline-sept14.indd 1

Seriline har utvecklat system och metoder
för tillverkning av ID-kort under tre decennier.
Ledstjärnan för arbetet har alltid varit säkra,
lättanvända produkter till bästa möjliga pris.
Välkommen in på www.seriline.se och se mer
av allt vi har att erbjuda. Passa på att ladda
hem någon programvara och testa själv!

www.seriline.se

Besöksadress: Bellmansgatan 30, Stockholm – Telefon: 08-442 78 60 – E-post: info@seriline.se
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MÅNGA ALTERNATIV PÅ AFFÄRSRESAN
Höga hotellräkningar och trött
på att pendla? För affärsresenären som inte vill bo på hotell
finns flera alternativ som är både
trivsamma och ekonomiska.
Företagsbostäder

För den som behöver boende
under längre perioder, eller som
ofta reser till samma plats och
vill slippa pendla, kan det vara
fördelaktigt att hyra en möblerad
lägenhet i stället för hotellrum.
Det kan vara skönt att ha en egen
bas där man kan tvätta sina kläder, laga mat och att slippa packa
tandborsten varje gång.
– Att hyra en företagslägenhet är ett prisvärt och bekvämt
alternativ till hotell, säger Helene
Johansson från Företagsbostäder.se. Att hyra lägenhet via en
förmedling är också betydligt
mer flexibelt än om företaget
skulle hyra direkt av en vanlig
hyresvärd. Man slipper långa
uppsägningstider, och får en
lägenhet som är möblerad och
komplett med bekvämligheter
som uppkoppling och TV.
När man hyr företagslägenhet
kan man ofta själv välja vilken
servicegrad man vill ha, i form
av till exempel städning och
lakansbyten.
Lägenhetshotell

Vill man ha ett hotells flexibilitet men ändå sköta sin egen

markservice så kan lägenhetshotell vara ett alternativ. Där finns
möjligheten att hyra rum såväl
för några få nätter i taget som
under längre perioder, men med
finesser som kök och tvättmaskin
så påminner boendet mer om bostadslägenheter än om hotellrum.
Ofta sjunker dessutom priset per
natt ju längre vistelse man bokar,
vilket gör lägenhetshotellen till
ett prisvärt sätt att bo.
– De som sitter på företagen
och bokar resor väljer ofta vanli-

ga hotell av gammal vana, men vi
ser hela tiden en ökande efterfrågan, säger Henrik Sörensen, VD
på Parttimehome.se.
I Sverige är lägenhetshotellen ett
relativt nytt fenomen, medan det
exempelvis i Tyskland och England är en vanlig och uppskattad
boendeform. Men även här är det
allt fler som upptäcker fördelarna.
– Som resebokare kan det vara
värt att fråga sig om man verkligen behöver klassisk hotellservice

i form av exempelvis spa-avdelningar, dyra frukostar och dygnet
runt-bemanning, säger Henrik
Sörensen. Ofta är svaret på den
frågan nej, och då finns det stora
pengar att spara på att i stället
välja ett lägenhetshotell.
Hemma hos

Att hyra ett rum hemma hos
någon som bor på resmålet är en
växande trend både bland privatpersoner och företag. Airbnb.
com och andra liknande företag

förmedlar boenden hemma hos
privatpersoner över hela världen. Människor som har några
rum över hyr ut dem för priser
som sällan överstiger de vanliga
hotellens. På så sätt får man bo i
en trivsam och lokalt färgad hemmiljö, och på köpet får man ofta
en värd som entusiastiskt tipsar
om sina lokala smultronställen.
Roope Mokka, grundare av finska
innovationsbolaget Peloton, bokar alltid boende via Airbnb till
sig och sina anställda.
– Vi vill föregå med gott exempel när det gäller hållbarhet, kreativitet och kostnadseffektivitet,
säger Roope Mokka. Att dela är
framtiden, och det känns väldigt
bra att utnyttja fastigheter som
annars skulle stå tomma.
Att bo ”hemma hos” är så långt
ifrån flygplatsernas anonyma
konferenshotell man kan komma. Så varför inte bo på husbåt
hemma hos en holländare, nästa
gång du besöker Amsterdam?
Eller i en igloo, när du konfererar
på Grönland? Det ger garanterat
dina affärsresor en ny dimension.

FAKTA
Företagslägenheter: Möblerade
lägenheter som hyrs ut till företag.
Lägenhetshotell: Hyr ut lägenheter såväl
per natt som för längre perioder.
Hemma hos: Bofasta på resmålet hyr ut
rum i sin bostad.
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Varför ha en vanlig konferens när du kan ha en vild? På Vildmarkshotellet och Kolmården finns både
lugnet som krävs för att tänka klart och de unika upplevelserna som behövs för att tänka nytt.

BOKNING OCH INFORMATION: KOLMARDEN.COM ELLER 010-708 70 00

VÄXLA AVGIFTSFRITT
MED KVITTO
Även om kvittot är från en konkurrent.

ERBJUDANDE!
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Tag med kupongen när du köper valuta för
över 3000 kr så får du hela 50 kronor rabatt*!
* Gäller mot uppvisande av detta erbjudande vid valutaköp över
3000 kr som längst t. o. m. 7 december 2014. Erbjudandet kan ej
kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Svea Ekonomi | Exchange
Tel. 020-30 00 40
sveaekonomi.se/exchange

Svea Ekonomi | Exchange
Vi ﬁnns på 26 platser i Sverige. Hitta din
närmaste butik på sveaekonomi.se/exchange

Hos Svea Ekonomi växlar du alltid avgiftsfritt tillbaka
till svenska pengar om du visar kvitto på att du köpt
valutan i Sverige – även om du köpt valutan hos en
konkurrent. Det blir lite enklare så.
Välkommen till en lite schysstare valutaväxlingskedja.

