
Welcome to the wild Wild West



Kom till RK’s TUR 2020
Efter förra årets branschträff såg vi att 
97% tyckte att RK’s TUR var ”bra” eller 
”mycket bra” och det tackar vi ödmjukast 
för. Nu spänner vi bågen ännu mer!  

Datum: torsdag 19/3

Plats: ”hemma hos oss” på Odinsgatan 13 i 
Göteborg, ett stenkast från Centralstatio-
nen och med hotellrum fixade runt knuten.

Kl. 13 startar vår gruppresemässa med  
rekordmånga utställare, allt från resmål & 
hotell till branschföreningar & rederier. Du 
träffar också alla våra medarbetare och får 
ta del av specialerbjudanden och smakprov 
från olika resmål – både att tugga på, dricka 
och lyssna till. Besök även våra seminarier 
i ämnen som är angelägna för bussföretag 
och resebyråer, hela seminarieprogrammet 

hittar du på nästa sida. Under dagen utses 
också årets vinnare av Guldbussen och seg-
raren i vår säljtävling – det kan vara du, ditt 
företag eller din kollega.

Kl. 17.30 rundar vi av och ses igen 19.30 
för årets party – Welcome to the wild Wild  
West! Vårt kontor blir Vilda Västern och du 
väljer själv i vilken grad du hänger på kvällens 
tema. Kom i jeans med snusnäsduk om hal-
sen eller gör som vi, gå ”all in” med sheriffen, 
Sitting Bull, countrystjärnan eller filmhjälten 
som inspiration. Vad du än väljer vet vi att det 
blir en härlig kväll med tjo, tjim, bus, natta-
mat, open bar, liveunderhållning, musik för 
alla smaker och härlig energi. 

RK’s TUR ger dig både affärsnytta & nöje,  
läs mer!



Seminarieprogram
19/3 från kl. 13 

Vad innebär AI för vår bransch?
Jari Virtanen på Stena Line vet mer om 
framtiden än oss andra, hör hur han och 140 
medarbetare utvecklar gästens upplevelse 
utifrån artificiell intelligens. 

Den lilla ön med de stora scenerierna
Tourism Ireland visar öns bästa upplevelser 
för grupper, från dramatisk kust till mode-
rna must-see sights.

Vid foten av de mäktiga Kaukasusbergen
Vackra landskap, vinets vagga & rik historia 
– Visit Georgia tar oss till Georgien, landet 
som allt fler upptäcker.

Trender, nyheter & hur du utvecklar din 
affär
Göran Grell, vd på RK Travel Group, trend-
spanar och inspirerar.

Vem vinner vårt årliga pris Guldbussen? 
Och vår säljtävling?
Är det du, ditt företag eller din kollega?

Besök också våra tema-stationer, t.ex.  
Hemliga resor, sociala medier och Passions-
spelen i Oberammergau. 

Nyhet! 
Vill du ha ut ännu mer av RK’s TUR? Då har du 
möjligheten att komma tillbaka på fredagen 
för ännu ett seminarium. Meddela vid anmä-
lan om du vill hänga på.  

20/3 10.00–11.30
Mer fart i din försäljning & marknadsföring
Vår VD Göran Grell säger sig vara ”medioker 
på det mesta, men försäljning och marknad 
har jag koll på”. Han älskar att dela med sig 
och ger konkreta tips på hur du som jobbar 
med försäljning kan sälja ännu mer. 

 
Här sover du bäst 19–20/3
På suveräna Scandic Crown och Scandic 
Europa finns ett antal rum blockade för våra 
kunder. Scandic Crown ligger nästan vägg i 
vägg med vårt kontor och till Scandic Europa 
tar det max 10 minuter att gå. På båda 
hotellen bor du för 890 kr/dubbelrum, 790 
kr/enkelrum och 1 090 kr/trebäddsrum inkl. 
härlig frukost och betalning sker på plats. 
För att boka Scandic Crown ring 031-751 51 
00 och för Scandic Europa 031-751 65 00. 
Ange bokningskoden RKT190320.

Utställare RK’s TUR 2020 & anmälan



Inbjudan gäller två personer/företag (fler 
i mån av plats) och o.s.a. senast 6/3 till  
info@rktravelgroup.se. Hur ogärna vi än vill 
är antalet platser begränsat, och likaså an-
talet hotellrum, så dröj inte med ditt svar. 
Anmälan är bindande.

Kom och träffa vänner, branschkollegor, vik-
tiga partners och oss – det personliga mötet  
är oslagbart. 

Vi och våra utställare önskar dig varmt  
välkommen till RK’s TUR 2020!

O.S.A


