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Her er de mest besøkte destinasjoner for forretningsreiser 

 

Norske forretningsreisende flyr oftest til Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm. De flyr 

oftest med SAS, og stadig flere booker via mobile enheter. Det viser en undersøkelses som  

Travellink har gjennomført.   

 

Travellink Forretningsreiser har analysert ⃰ sin database over forretningsreiser i alle nordiske land, for å 

finne ut av hvor de forretningsreisende tar turen.  

 

– Nordiske forretningsreisende flyr oftest til de største byene i sitt eget land. Norske 

forretningsreisende flyr oftest innenriks eller til andre nordiske hovedsteder. Finske 

forretningsreisende flyr i tillegg mye til London. Svenske og danske forretningsreisende er mer 

internasjonale, og reiser oftere til europeiske steder som Amsterdam, Paris eller Frankfurt, sier Hege 

K. Bergsløkken, ansvarlig for Travellink i Norge.  

 

TOP-10 destinasjoner: Norske forretningsreiser TOP-10 destinasjoner: Nordiske forretningsreiser 

1. Oslo Stockholm 

2. Bergen Oslo 

3. Trondheim Gøteborg 

4. Stockholm København 

5. Stavanger Helsinki 

6. København Malmø 

7. Tromsø London 

8. Bodø Amsterdam 

9. Sandefjord Bergen 

10. Kristiansand Paris 

 

 

Travellink Forretningsreiser har også sammenlignet hvilke flyselskap som er de mest populære i 

Norge, Sverige, Danmark og Finland. I Norge, Sverige og Danmark er SAS det flyselskapet man reiser 

mest med på forretningsreiser, mens man i Finland oftere velger Finnair. Norwegian er en sterk 

konkurrent i alle nordiske markeder.  

 

TOP-5 flyselskap: Norske forretningsreiser TOP-5 flyselskap: Nordiske forretningsreiser 

1. SAS SAS 

2. Norwegian Air Norwegian  

3. Widerøe Malmø Aviation 

4. Lufthansa Finnair 

5. KLM Lufthansa 

 

Travellink Forretningsreiser er et internettbasert pionerselskap innen forretningsreiser.  

– Vi hadde en økning på 22 % i fjor, og vi har en onlineandel på over 80 %. Dagens forretningsreisende 

vil kunne booke sine reiser hvor og når de vil, og vi ser en økning i antall bestillinger via mobile enheter. 

Våre nettsider har «responsivt design», og fungerer dermed like bra uavhengig av operativsystem og 

skjermstørrelse. De passer alle telefoner og nettbrett, uten unntak, sier Hege Bergsløkken. 

 



 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Travellink er Nordens ledende internettreisebyrå med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 
Firmaet har tre forretningsrområder; privatreiser, forretningsreiser og konferanse & event. Travellink er 
sammen med eDreams, Go Voyages og Opodo en del av eDreams ODIGEO, Europas største 
internettreisebyrå. eDreams ODIGEO er representert i totalt 44 land over hele Europa, Nord-Amerika, 
Sør-Amerika, Asia, Afrika og Oseania. Selskapet tilbyr et stort utvalg av fly, hotell, leiebil og kombinasjon 
av fly og hotell. 

 
 

 

  

*Undersøkelsen er basert på over 130 000 forretningsreiser fra Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2014. 

 

For mer informasjon: Hege K. Bergsløkken, leder Travellink Norge 

Mobil: +47 45 83 16 87 

E-post: hege.bergslokken@travellink.com 
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