Säkert.
Smart.
Enkelt.
Uppnå mer med
affärsresor på ett säkert,
smart och enkelt sätt.

Vi ser affärsresor som en möjlighet till att öka företagets tillväxt. Med en
lönsamhet på 1:11 €* är affärsresor givande för ditt företag. För att få ut mesta
möjliga av vad som spenderas på affärsresor behöver du dock rätt produkter,
tjänster och vägledning.
Därför finns vi. Med innovativa produkter, tillförlitlig service och erfarna
medarbetare gör vi affärsresor säkra, hållbara, lönsamma och framförallt
enkelt för samtliga medarbetare på företaget.

Säkra och hållbara affärsresor.
Affärsresebranschen förändras ständigt; nya leverantörer, nya alternativ, nya
kanaler eller plattformar för bokning och hantering av resor. Även andra faktorer
såsom reserisker driver förändringar och påverkar dem som bokar eller hanterar
affärsresor. Få den support du behöver och vidta åtgärder i varje steg av affärs
-resan för att hålla resenärerna inom säkerhet.
Godkännande före avresa
Vår inbyggda godkännandeprocess för resor hjälper dig att
vidta snabba åtgärder för att förhindra dina resenärer att resa till
högriskländer.
Riskvarningar i appen med funktionen “I’m safe”
Vår reseapp varnar för händelser och låter resenärerna
meddela dig att de är oskadda genom riskvarningsfunktionen,
“I’m safe”.
24/7 räddningstjänst
Support dygnet runt av erfarna resekonsulter som hjäper
dina resenärer till deras destination, eller till familjen och
vännerna där hemma.
Interaktiv plattform för resenärsomsorg
Ta ut säkerhetsrapporter på resenärer eller använd den
interaktiva kartan för att lokalisera dina resenärer i nöd och
kontakta dem direkt via e-post eller sms.

Res världen över, hållbart.
Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på BCD Travel Direct och den
klimatpåverkan som affärsresor har på vår planet tar vi på största allvar.
Vi hjälper dig att göra “gröna val” för affärsresor genom att visa mängden
koldioxidutsläpp för varje flygalternativ och du har även tillgång till
användbara reserapporter med koldioxidutsläpp.

Lönsamma affärsresor.
Med smarta produkter och tjänster sparas tid och pengar vid resebokningar
och resor världen över. Med kraftfull teknologi som vår självservice-plattform
gör du besparingar varje gång dina resenärer genomför en bokning. Du får
även en översikt av resekostnader och missar därmed inga utgifter. Med vår
självservice-plattform, behöver inte dina resenärer längre leta eller boka någon
annanstans. Vi säkerställer även att företagets riktlinjer för affärsresor efterlevs
och vi integrerar er resepolicy direkt i vår självservice-plattform.
Alltid de bästa erbjudanden
Som en del av BCD Travel, använder vi vår köpkraft för att ge dig de bästa
erbjudanden för affärsresor. Du kan välja bland miljontals resealternativ, tack
vare våra direktanslutningar och samarbeten med reguljära flygbolag (exempelvis KLM och Lufthansa), lågprisflygbolag som Ryanair och EasyJet, hyrbilsföretag, hotellkedjor och logi som Booking.com, Expedia samt HRS.
Rapportera. Analysera. Spara.
Att hitta nya besparingssätt är lätt. Våra reserapporter hjälper dig att
visualisera dina utgifter och bokningar. Analysera dem och hitta
nya besparingsmöjligheter direkt. Våra customer success
managers finns tillgängliga för expertrådgivning och
support för att uppnå ännu mer.

Enkla affärsresor.
Gör det enkelt för samtliga medarbetare på företaget
att boka och hantera resor. Våra kompletta paketlösningar hjälper dig att boka resor och hantera utgifter
samtidigt som du håller resenärerna säkra, enkelt och
effektivt. Intuitiva verktyg, såsom vår självservice-plattform
och tillgång till det bästa reseinnehållet innebär
realtidsbesparingar för dina resenärer.
Nöj dig inte med mindre. Få allt.
Nöj dig inte med självservice och dålig support,
eller bra support men fallerande teknologi.
Få det bästa av båda världar:
tillförlitlig service och rådgivning från erfarna
reseexperter samt kraftfull teknologi för
att boka och hantera affärsresor. Våra
experter hjälper dig att få ut mesta möjliga
av affärsresor, men även för hela din
resebudget. De kan resor som ingen
annan i branschen. Snart klarar du dig
inte utan dem.

Tjänstepaket

MEDLEMSFÖRMÅNER

Alla våra paketlösningar baseras på en medlemsavgift, samt avgifter för flyg/tåg.
Hotell och hyrbilsbokningar är alltid kostnadsfritt.

BUSINESS

PRO

Engelska (endast
via telefon)

Engelska + lokalt
språk

Ingår

Extra tillval

Godkännaren
notifieras

Automatiserad
process

Kreditkort

Kreditkort
eller virtuell
betalning

Obegränsad tillgång till vår självservice-plattform
Support och rådgivning av erfarna reseexperter
Tillgång till reseinnehåll med miljontals alternativ
Reseapp, inklusive riskvarningar med mer
Exklusiv tillgång till vår kommunikationsplattform
Reseexpert tjänst
Integrerad resepolicy
Resegodkännande

Resebetalningar
Tillgång till ditt företags egna flyg- och hotellpriser
24/7 räddningstjänst via telefon*
Interaktiv plattform för resenärsomsorg
Koldioxidutsläpp visas för flygalternativ
Reserapporter med koldioxidutsläpp
Reserapporter
Automatisk återbetalning av oanvända e-biljetter*
Rådgivning och support av customer success
managers

* betalas per användning

Hej, vi är
BCD Travel Direct.
I en snabbt föränderlig värld, finns det en sak som inte ändras: Hur vi tar
hand om våra kunder. Som en del av det familjeägda företaget, BCD Travel
investerar vi kontinuerligt i en värld där affärsresor låter såväl personliga
som företagets framgångar verka för hållbarhet. Vi hjälper dig att få ut
mesta möjliga av vad du spenderar på affärsresor, säkert och enkelt.
Vi är passionerade medarbetare med ett tydligt uppdrag: Vi hjälper er att
resa smart och uppnå mer.
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