
RK goes Caribbean 

RK’s TUR 2019

PARTY, PULS  
OCH PALMER

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 
specialerbjudanden 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”.) 

Eftermiddagen bjuder också på en rad kloka & korta föreläsningar i vårt kök:

13.30: RK behind the scenes
Så jobbar vi med din gruppreseproduktion - Sandra Roosvald, Maria Gustavsson & 
Kristin Svensson

14.15: Vibuss 
Nå ut till fler resenärer, bredda din region och fyll bussen hela vägen till resmålet. Till- 
sammans med Rebus presenterar vi Vibuss, ett nytt kraftfullt koncept för försäljning 
av programresor via nätet. (Följt av en paus i föreläsningsprogrammet.)

15.30: Turismindustrins utveckling i Sverige och världen
Lyssna till Viggo Cavling, handelsresande i det talade, skrivna och digitala ordet och 
tillika chefredaktör på Travel News, författare och krogkritiker. 

16.15: Svalbard
Kalla platser är hetare än någonsin och Anika Paust från Hurtigruten Svalbard 
berättar om fascinerande Svalbard och hur du bäst säljer resor dit.

16.45: Gruppresebranschen idag och i morgon 
Göran Grell, vd på RK Travel Group, trendspanar och inspirerar.

17.10: Vem vinner vårt årliga pris Guldbussen? Och vår säljtävling? 
Är det du, ditt företag eller din kollega? Prisutdelningar i vårt kök. 

Vi ser verkligen fram emot att träffa dig & samla branschen ”hemma” hos oss på 
Odinsgatan 13 den 21/3. Varsågod, dagens & kvällens program:



17.30: Vi säger adjö för en stund, tar en paus och byter om inför kvällen. 

19.30: Dörrarna på Odinsgatan 13 öppnas på nytt och årets branschfest tar dig till 
värmen när RK goes Caribbean! Namnskylten som du fick under eftermiddagen är din 
entrébiljett till kvällen så glöm inte att ta på den. 

Det blir PARTY, PULS & PALMER med rytmer din kropp sent ska glömma, paraply- 
drinkar (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. 

Varmt välkommen till RK’s TUR!


