RK’s TUR 2019

PARTY, PULS
OCH PALMER
RK goes Caribbean
21/3 är Odinsgatan 13 i Göteborg the place
to be, på RK’s TUR. Vi ser fram emot att för
femte året i rad samla branschen ”hemma”
hos oss, för en eftermiddag med business
& gruppresemässa, följt av en kväll med
pleasure & härligt party. I fjol var vi drygt
230 personer och allt tyder på att vi nu blir
ännu fler. Kom och träffa vänner, branschkollegor, viktiga partners och våra medarbetare, att mötas IRL är oslagbart.
Kl. 13 startar vår gruppresemässa där bl.a.
hotell, turistbyråer, rederier, flygbolag &
branschföreningar ställer ut. Eftermiddagen
bjuder också på en rad kloka & korta föreläsningar, av oss och gästande föredragshållare.
Kom och ta reda på:
• hur RK funkar ”behind the scenes” – så
jobbar vi med din gruppreseproduktion
• vad AI innebär för vår bransch – Stena
Lines AI-proffs vet mer om framtiden än
oss andra, hör hur de utvecklar gästens
upplevelse utifrån artificiell intelligens
• aktuella trender, våra senaste nyheter och
hur du utvecklar din affär
• vilka som vinner vårt instiftade pris Guldbussen och vår pågående säljtävling – är
det du, ditt företag eller din kollega?

Vi laddar också med specialerbjudanden,
utvalda resmål som t.ex. Svalbard och Sri
Lanka, och på våra olika avdelningar serveras
smakprov från olika destinationer – att tugga
på, dricka och lyssna till.
Kl. 17.30 rundar vi av och samlas igen 19.30
för årets branschfest som tar dig till värmen
när RK goes Caribbean! Det blir PARTY, PULS
& PALMER med rytmer din kropp sent ska
glömma, paraplydrinkar (och pilsner), nattamat & överraskningar. Häng på kvällens
tema och kom i din mest färgstarka skjorta,
flip-flops eller solbrillor. Eller ta ut svängarna
som vi och gå ”all in” med solklänning &
stråhatt, rastaflätor eller pirat-look. Du väljer
själv och oavsett blir det en fantastisk kväll
med massa skratt & härlig energi.
Boende bokar du med fördel på våra utvalda
hotell hos Scandic eller Nordic Choice Hotels
– se nästa sida.
RK’s TUR ger dig både affärsnytta & nöje
och vi gör allt för att du ska trivas hos oss.
Varmt välkommen!

O.S.A.
Inbjudan gäller två personer per företag och
o.s.a. till info@rktravelgroup.se senast 28/2.
Hur ogärna vi än vill så är antalet platser
begränsat, och likaså antalet hotellrum, så
dröj inte med ditt svar. Anmälan är bindande.

Clarion Collection Hotel Odin
Choice Hotels trivsamma hotell ligger i princip
mitt emot oss på Odinsgatan. Boka ditt rum
genom att mejla reservation.cc.odin@choice.se
och ange bokningnummer #2074GR003154.
Priset är 950 kr/dubbelrum och 850 kr/enkelrum.

Var sover jag bäst 21-22/3?
På följande hotell finns ett antal rum blockade för våra kunder. Du betalar ditt rum på
plats och så här bokar du:

Clarion Hotel Post
Clarion Hotel Post ligger på Drottningtorget
och det är ca 5 minuters promenad till oss.
Boka genom att mejla group.post@choice.se
och uppge RK Travel Group 2019 – 2099G
R022238. Priset är 950 kr/dubbelrum och
850 kr/enkelrum.

Scandic Crown
Scandic Crown ligger nästan vägg i vägg med
vårt kontor. Boka genom att ringa 08-517 517
00, välj #1 för individuell bokning och ange
bokningskod BRKT210319. Priset är 890 kr/
dubbelrum och 790 kr/enkelrum.


  

Vi och våra samarbetspartners ser fram
emot att träffas den 21/3!

