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Muista: nämä mukaan bisnesmatkalle!
S&A-lehti ja Hotels.com kysyivät suomalaisyritysten johdon assistenteilta ja sihteereiltä eri organisaatioiden
liikematkakäytännöistä ja tavoista. Vastaajat äänestivät tärkeimmät tavarat, joita liikematkaajan ei parane unohtaa.

Tavaralistan kärkikymmenikön perusteella täydellinen liikematkaaja on hyvin tavoitettavissa, siisti ja aina valmis solmimaan uusia kontakteja.
Lisäksi hän on varautunut vieraassa kaupungissa liikkumiseen senkin varalta, että puhelimen navigaatiosovellus pettää.

Välttämättömiksi luettiin työntekoon ja yhteydenpitoon tarvittavat työvälineet latureineen, sekä tietysti henkilökohtaisen hygienian hoitoon
tarvittavat tuotteet. Olennaiset artikkelit eivät vaihtele: vuonna 2012 kymmenen kärjestä löytyivät tismalleen samat suosikit, vain hieman eri
järjestyksessä.

Digiaikakaudellakin paperi pitää vielä lohdullisesti pintansa. Älypuhelimen ja läppärin lisäksi kannatusta saivat perinteiset käyntikortit ja
matkakohteen kartta.

Liikematkaajan pakko muistaa -tavarat, top 10 vuonna 2013:

1. matkapuhelinlaturi                                
2. älypuhelin                                                 
3. hammasharja ja –tahna                      
4. vaihtoalusvaatteet                                
5. deodorantti                                              
6. käyntikortit                                               
7. kannettava tietokone                          
8. särkylääkkeet                                          
9. pistorasia-adapteri                                

10. kohteen kartta                                       

Toimiston ammattilehti S&A ja maailman johtava hotellivaraussivusto Hotels.com selvittivät, millaista on suomalaisten liikematkustus. S&A-
lehden verkkosivuilla touko-syyskuussa 2013 toteutettuun kyselyyn vastasi 121 johdon assistenttityön ammattilaista.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 706 8021.
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Hotels.com on majoitusalan johtava verkkovarauspalvelu, jonka valikoimiin kuuluu yli 240 000 laadukasta hotellia ja B&B-majapaikkaa kansainvälisistä hotelliketjuista aina pieniin
paikallismajoituksiin asti. Näistä kaikista löytyy täydelliseen yöpymiskokemukseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle,
tarjoaa Hotels.com kyseisen hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com hyödyntää yhtä alan suurinta hotelliyhteistyöverkostoa ja neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä
tarjoaa säännöllisesti erilaisia alennuksia ja tarjouskampanjoita. Lisäksi Hotels.com tarjoaa käyttäjilleen 7 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista ihmisiltä, jotka todella ovat
yöpyneet hotelleissa. Näin asiakkaat tietävät majoitusta varatessaan mahdollisimman paljon kohteesta.

Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097. Hotels.comin sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata
osoitteesta http://fi.hotels.com/tarjoukset/mobile_fi/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjousta.
Sovellukset ovat saatavilla yli 30 kielellä, mukaan lukien suomeksi. Sovellusten avulla käyttäjät voivat myös suodattaa ja lajitella hotelleja, lukea asiakasarvioita sekä löytää viime hetken
tarjouksia läheltä omaa sijaintiaan.

Hotels.com on hiljattain lanseerannut Welcome Rewards™ -kanta-asiakasohjelmansa maailmanlaajuisesti. Welcome Rewardsissa™ asiakas saa yhden palkintoyön jokaista kymmentä
Hotels.comin kautta varattua yötä kohden. Maksettavaksi jäävät vain verot ja mahdolliset lisämaksut. Hotels.comin sivuilta löytyvät ehdot ja säännöt ovat voimassa.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Hotels.com on julkaissut kahdesti vuodessa palkitun kansainvälisen katsauksen hotellihuoneiden hinnoista, Hotel Price Indexin. Hotel Price Indexistä on
tällä hetkellä olemassa 31 eri maiden versiota, lisätietoja: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index/. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.


