
Welcome to the wild Wild West



Kom til RK’s TUR 2020
Etter fjorårets bransjetreff har vi fått til-
bakemelding på at 97% syntes at RK’s TUR 
var «bra» eller «veldig bra» og det takker vi 
ydmykt for. Nå legger vi lista enda høyere!

Dato: torsdag 19/3

Plass: «hjemme» hos oss i Odinsgatan 13 i 
Gøteborg, et steinkast fra Centralstasjonen 
og vi har fikset hotellrom rett rund hushjørnet.

Kl. 13:00 starter vår gruppereisemesse 
med rekordmange utstillere, alt fra reise-
mål & hotell til bransjeforeninger & rede-
rier. Du treffer også alle våre medarbeidere 
og får ta del av spesialtilbud og smaks-
prøver fra forskjelllige reisemål – både til 
å tygge på, drikke og høre på. Besøk også 
våre seminarer med temaer som er tilpas-
set buss-selskap og reisebyråer. Hele se-
minarprogrammet finner du på neste side. 

I løpet av dagen kåres også årets vinner av 
Gullbussen, og den seirende i vår salgs-
konkurranse – det kan være deg, din be-
drift eller din kollega.

Kl. 17:30 runder vi av og vi ses igjen kl. 19:30 
for åres party – Welcome to the wild Wild 
West! Vårt kontor gjøres om til den Ville Ves-
ten og du velger selv i hvilken grad du går inn 
for kveldens tema. Kom i jeans med snus-
lommetørkle rundt halsen, eller gjør som 
oss, gå «all in» som sheriff, Sitting Bull, eller 
med en countrystjerne eller filmhelt som in-
spirasjon. Hva du enn velger vet vi at det blir 
en herlig kveld med hurramegrundt, festlig-
heter, nattmat, open bar, liveunderholdning, 
musikk for alle smaker og en herlig energi.

RK’s TUR gir deg både nytte for din bedrift 
& underholdning, les mer!



Seminarprogram
19/3 fra kl. 13:00

Hva betyr Artificial Intelligence for vår 
bransje?
Jari Virtanen fra Stena Line vet mer om 
fremtiden enn oss andre. Hør hvordan han 
og 140 av hans medarbeidere jobber med 
utvikling av gjestenes opplevelser ut fra 
kunstig intelligens.

Den lille øya med det storslåtte landskapet
Tourism Ireland viser deg øyas beste 
opplevelser for grupper, fra dramatisk kyst 
til moderne must-see severdigheter.

Ved foten av de mektige Kaukasusfjellene
Vakre landskap, vinens vugge & en rik historie 
– Visit Georgia tar oss med til Georgia, landet 
som fler og fler oppdager.

Trender, nyheter & hvordan du utvikler 
ditt selskap
Göran Grell, adm. dir på RK Travel Group, 
spaner på trender og inspirerer.

Hvem vinner vår årlige pris, Gullbussen? Og 
vår salgskonkurranse?
Er det du, din bedrift eller din kollega?

Besøk også våre tema-stasjoner som f.eks. 
Hemmelige reiser, sosiale medier og Pa-
sjonspillet i Oberammergau.

Nyhet! 
Ønsker du å få enda mer ut av RK’s TUR? Da 
har du mulighet å kommer tilbake på freda-
gen for enda et seminar. Gi oss beskjed ved 
påmelding om du ønsker å være med.

20/3 10:00–11:30
Hvordan få fart på salget & markedsføring 
Vår adm. dir. Göran Grell sier at han er 
«medioker på det meste, men salg og 
markedsføring har jeg greie på». Han elsker å 
dele dette med andre og gir konktrete tips på 
hvordan du som jobber med salg kan selge 
enda mer.

 
Her sover du best 19 – 20/3
På suverene Scandic Crown og Scandic 
Europa har vi reservert rom for våre kunder. 
Scandic Crown ligger nesten vegg-i-vegg 
med vårt kontor, og det det tar maks. 10 
minutter å gå til Scandic Europa. Du bor 
for SEK 890 per dobbeltrom, SEK 790 per 
enkeltrom og SEK 1.090 per trippelrom inkl. 
en herlig frokost. Betaling skjer på plass. For 
å booke rom på Scandic Crown ring +46 31 
751 51 00 og for Scandic Europa +46 31 751 
65 00. Oppgi bookingkode RKT190320.

Utstillere RK’s TUR 2020 & påmelding



Innbydelsen gjelder to personer per bedrift 
(flere avhengig av plass) og påmelding sen-
des til info@rktravelgroup.se senest 6/3. 
Antall plasser er begrenset og likeså antall 
hotellrom så ikke vent med å melde deg på. 
Påmeldingen er bindende.

Kom og treff venner, bransjekollegaer, vikti-
ge partnere og oss – det personlige møtet er 
uslåelig. 

Vi og våre utstillere ønsker deg hjertelig 
velkommen til RK’s TUR 2020!

Påmeldingsfrist


