
 

VÄLKOMMEN
TILL RK’S TUR &  glittrigaste årets fest

Vi ser verkligen fram emot att samla branschen ”hemma” hos oss på Odinsgatan 13 den 15/3!
Varsågod, dagens & kvällens program:  

13.00  Vår ”gruppresemässa” RK’s TUR startar och här träffar du våra medarbetare samt viktiga 
leverantörer, samarbetspartners och branschfolk. På våra avdelningar hittar du special- 
erbjudanden och nya resor. Det bjuds också på smakprov från olika destinationer - att tugga 
på, dricka och lyssna till! (Se till att få lite i kistan under eftermiddagen, det är några timmar 
till kvällens ”nattamat”.)

Under eftermiddagen hålls en rad kloka & korta föreläsningar i vårt kök:
13.30  Gruppresetrender, resmål, tips & tricks - Per Göransson, RK Travel Group
14.00  En smak av Kina - Leif Sun, vår samarbetspartner & guide i Kina
14.30   De 5 bästa marknadsföringstipsen för gruppresearrangörer - Martin Johansson, Dragster
15.10   Passionsspelen i Oberammergau 2020, ett av världens mest unika evenemang - 
 Frederik Mayet, skådespelare & pr-ansvarig
15.40   Hur du på 24 timmar kan frigöra miljonbelopp i din verksamhet - Tomas G Olsson, Vector
16.00 Gruppresebranschen idag och i morgon - Göran Grell, RK Travel Group

16.30   Vem vinner vårt nyinstiftade pris Guldbussen och vår pågående säljtävling? Är det du, ditt 
företag eller din kollega? Prisutdelningar i vårt kök.

17.00   Vi säger adjö för en stund, tar en paus och byter om inför kvällen. Till dig som bor på 
Comfort Hotel Göteborg: VIP Taxi tar dig till vårt kontor, avfärd från hotellet kl. 18.45. 
Om du väljer att inte åka med, vänligen meddela oss samma dag på 0705-65 63 09.

19.00   Vi slår upp portarna till ett glittrande party som du sent ska glömma! Den 
namnskylt som du fick under eftermiddagen är din entrébiljett till 
kvällen så glöm inte att ta på den. Det blir Schlager, glitter & glamour 
och schlager är såklart = melodifestival / melodi grand prix. Vi 
lovar show, dans och massa härlig musik. Häng på kvällens 
tema och ta på silverslipsen, dina största bling bling-örhängen 
eller kompisens fjäderboa – du väljer själv. Eller ta ut svängarna 
och gå ”all in” från topp till tå – här kan alla bli glittrande mellostjärnor 
för en kväll, solo eller som band. (Vi på RK går all in, som vanligt!) Vad 
du än väljer blir det en härlig kväll med bubbel & pilsner, nattamat, 
massa skratt plus en och annan överraskning!

Dela dina 

bästa bilder! 

#rkstur


