
Varför  anlita  en  affärsrese-‐  och  
mötesbyrå?



“Många Travel Managers får frågan om varför företaget/myndigheten 
ska anlita en affärsrese- och mötesbyrå och betala för det när det är 
enkelt att boka direkt hos flygbolaget, hotellet och hyrbilsfirman 
direkt via nätet och ringa direkt till önskad konferensanläggning.”

“Dessutom kan en resenär ibland hitta ännu billigare priser för flyg, 
hotell, tåg och hyrbil än det som affärsresebyrån föreslagit.”

Varför?



Därför!
•  För att ditt företag/myndighet ska få kontroll över sina möten och 

resor.

•  Säkerställa att resan och mötet blir en investering och inte en 
kostnad.

•  Säkerhetsaspekten - både hos resenärer och företag/myndighet.

•  Bästa stöd och kompetens för resenären före, under och efter resan.

•  Bästa stöd för mötesbokaren före, under och efter mötet. 



Effektiviserar de administrativa 
processerna
•  Leverantörsfakturor från färre leverantörer (de flesta reserelaterade 

kostnaderna faktureras via affärsresebyrån).

•  I samband med ett möte beställs ofta olika tjänster t.ex. lokal, 
förtäring, teknik, transport. Bokas hela mötet genom mötesbyrån 
kommer alla kostnader på en och samma faktura.

•  Leverantörsfakturorna kommer i rätt format (t.ex. e-faktura eller via 
resekonto).

•  Företagsanpassad fullständig information på fakturan såsom 
avtalsnummer, kostnadsställe, referens etc.

 Minskar de interna administrativa kostnaderna!



Inköpsstyrka 
•  Tillgång till statistik (samlad bild av företagets resor och möten 

gällande kostnader och beteende).
•  Analys av rese- och mötesmönster samt beteende.
•  Avvikelser mot policy kan snabbt identifieras och åtgärdas.
•  Avtalslös destination, hotell, konferensanläggning kan snabbt 

identifieras.
•  Bättre förhandlingsläge vid kommande upphandling/förhandling.
•  Bra underlag för att styra företagets resor och möten.

 Besparing!



Förändra resenärernas beteende 
•  Policystyrning
•  Öka användande av utvalda verktyg t.ex. självbokning av resor 

eller app:ar
•  Få resenären att själv förstå hur man uppträder utifrån företagets 

policy och kultur
•  Minska stressen hos resenärerna

à  Ökar kostnadsmedvetenheten hos resenärer
à  Bättre säkerhestänk för både företag och resenärer 
à  Ökad förhandlingsstyrka för företaget



Hantera avvikelser 
Information vid särskilda behov:

•  Störningar som påverkar transporter (t.ex. askmoln, strejker, 
förseningar, inställda avgångar)

•  Snabbt ändrade reseplaner
•  Vädersituationer
•  Övriga krissituationer


Skapar trygghet och minskad stress för resenärerna samt 
kostnadskontroll för företaget



Stöd till Travel Manager
Affärsrese- och mötesbyrån kan vara ett bollplank till Travel Managern
gällande:

•  Best practice
•  Benchmarking

–  Både mot företagets interna processer och strategier samt 
mot andra externa leverantörer

•  Strategier, planer, aktiviteter samt ROI kopplat till dessa
•  Framtida trender och scenarier

Bättre underlag för beslut om investeringar och besparingar



Kommunikation och information
Affärsrese- och mötesbyrån kan:
•  Ge stöd i argument och reda ut oklarheter
•  Styra mot avtalsleverantörer vid personlig service och 

onlinebokning
•  Ge stöd vid beteendeförändringar
•  Ge stöd vid efterlevnad av policy och riktlinjer
•  Återkoppla oklarheter och felaktigt beteende som kan uppstå vid 

bokning. Vidta interna kommunikativa insatser.

Besparing!



Prismodeller
En affärsrese- och mötesbyrås prismodell baseras på ett flertal parametrar:
•  Efterfrågad service
•  Typ av efterfrågade produkter
•  Typ av resor och möten
•  Kompetens
•  Val av kundverktyg 
•  Volymer

En affärsrese- och mötesbyrå kan även presentera olika modeller:
•  Transaktionsmodell (vanligast vid resebokning)
•  Paketerad transaktionsmodell (dvs vissa produkter paketeras 

tillsammans för ett enhetspris)
•  Fastpris-modell
•  Management fee modell 
•  Timarvode (vanligast vid mötesbokning)

Flexibiltet och prisbilden som verktyg för styrning



Sammanfattning positiva effekter
•  Minskar de interna administrativa kostnaderna
•  Besparingar
•  Ökar kostnadsmedvetenhet hos resenärerna
•  Bättre säkerhetstänk både för företag och resenär
•  Ökad förhandlingsstyrka för företag
•  Skapar trygghet och minskar stress för resenärerna 

samt kostnadskontroll för företag
•  Bättre underlag för beslut om investeringar och 

besparingar
•  Flexibilitet och prisbilden som verktyg och styrning


