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Ticket Biz lanserer et kraftfullt hotellbookingsverktøy - Hotel Biz 

Ticket Biz lanserer nå et kraftfullt hotellbookingsverktøy i sin Reiseportal. Hotel Biz gir våre 

bedriftskunder og forretningsreisende ytterligere en effektiv bookingkanal for bestilling av hotell. 

Med Hotel Biz tilbyr Ticket Biz sine reisende tilgang til et av markedets skarpeste 

hotellbookingssystemer med fler enn 250 000 hotell over hele verden i et oversiktlig og 

brukervennlig grensesnitt. Den reisende tilbys en rekke avanserte søkeparametere for å finne det 

beste resultatet som kan vises i et kart eller på en liste.  

For våre forretningskunder er Hotel Biz et tillegg til Ticket Biz eksisterende reservasjonskanaler, 

hvilket gir våre kunder enda større muligheter til å bestille de beste overnattingssteder til den beste 

prisen. 

Vi tilbyr Hotel Biz i to nivåer: 

 
BUSINESS – grunnleggende hotellbookingfunksjon inneholder Ticket Biz sine fremforhandlede 
avtalepriser. Betaling med kredittkort.  
 
PREMIUM – Mulighet til å legge inn ditt firmas reisepolicy og avtalepriser på hotell. 

 
”Med Hotel Biz utvider vi vårt allerede brede hotelltilbud ytterligere. Vi har samlet hotell fra alle 

verdens hjørner og ulike bookingkanaler i et enkelt og dynamisk verktøy som er lett tilgjengelig via 

vår reiseportal. Hotel Biz ble lansert til et utvalg av våre kunder i en mindre skala i desember og vi er 

glade for at vi nå kan innføre dette kraftfulle verktøyet til alle”, sier Joakim Krumlinde, Salgs- og 

Markedsdirektør Ticket Biz. 

For ytterligere informasjon kontakt: 

Bernt Roger Eliassen, Regionsjef Norge 

Tel: 483 56 090 

E-post: bernt.eliassen@ticketbiz.no   

www.ticketbiz.no 

Joakim Krumlinde, Sälj- och Marknadsdirektör 

Tel: +46 730 33 34 00 

E-post: joakim.krumlinde@ticketbiz.se  

www.ticketbiz.se 

 

Ticket Biz er en Travel Management bedrift som leverer reise- og reiseadministrasjonstjenester til nordiske bedrifter og organisasjoner. 
Med vår kompetanse hjelper vi bedrifter med gode og kostnadseffektive løsninger for møter og reiserelaterte tjenester. 
 
Ticket Biz forretningsvolum er på ca. NOK 1,7 mdr på årsbasis og selskapet har ca. 160 ansatte. Ticket Biz er representert i Norge, Sverige, 
Finland og Danmark, med hovedkontor i Stockholm. Vår hovedeier er BCD Travel som er en av verdens tre største forretningsreisebyråer og 
er til stede i 110 land med mer en 11 000 ansatte. Les mer på www.ticketbiz.no 
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