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DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

EKSPERTPANEL
Spørsmål 1:

Spørsmål 2:

Hva kan reisebransjen gjøre for
å bli mer miljøbevisst?

Finnes det noen hjelpemidler som
gjør at man på reisende fot får mer
av det daglige arbeidet gjort?

Miljøbevissthet begynner innenifra,
og man må først og fremst begynne med
seg selv. Første steg på stigen må være
at hvert enkelt ﬁrma selv sørger for en
miljøsertiﬁsering, for eksempel Miljøfyrtårn som vi har gjort. Neste steg vil
være å kreve tilsvarende sertiﬁsering av
leverandørene til eget kontor. Da vil man
lettere kunne fronte miljøbevissthet
overfor kunder, og anbefale dem å kjøpe
transport, overnatting og annet av
leverandører som er miljøsertiﬁsert. På
denne måten vil reisebransjen kunne ha
en betydelig innﬂytelse på ganske mange
områder i samfunnet.

Det er for lengst slutt på den tiden da
man var avhengig av å beﬁnne seg fysisk
på samme sted til samme tid hver dag for
å få jobben gjort. Nøkkelen til effektivitet
på reise er kontinuitet – like god tilgang
til informasjon og data som man vanligvis har på kontoret. I tillegg er det viktig
at man forblir tilgjengelig for kolleger og
kunder. For egen del er nettbrettet blitt
en uunnværlig reisepartner. Som arrangør er vi opptatt av å legge optimalt til
rette for at deltakerne har gode arbeidsforhold.

Min klare oppfatning er at reisebransjen tar miljøutfordringene på alvor,
og blant våre leverandører som
ﬂyselskapene, hotellkjedene og leiebilselskapene investeres det kontinuerlig i
mer miljøvennlig teknologi og løsninger.
Det er nok snarere bevisstheten i
samfunnet generelt som har flyttet
miljødiskusjonen midlertidig litt ned
på prioriteringslisten, grunnet den økonomiske uroen de siste årene. Vi har
imidlertid et stort ønske om at tog
generelt og NSB spesielt skal bli enklere
og mer effektivt å distribuere gjennom
reisebyråene.

Det har skjedd en voldsom utvikling
de seneste årene som gjør det enklere å
holde seg oppdatert og kunne arbeide
også mens man er på reise. Mini-Pc-er,
smarttelefoner og nettbrett kombinert
med trådløst nett på ﬂyplasser, lounger
og i ﬂyene innebærer at man nå kan være
effektiv og holde e-postboksen i sjakk
selv om man er på reisefot. Våre kundeundersøkelser viser at kundene har store
forventninger til oss når det gjelder
mobile løsninger, og vi investerer derfor
mye i dette.

Spørsmål 3:
Hva mener du er den fremste
verdien av å treffes ansikt til
ansikt?
Relasjoner bygges og tillit skapes
utvilsomt best når man møtes ansikt til
ansikt. Tillit er bærebjelken i alle langvarige og gode forretningsrelasjoner.
Kongresser og konferanser gir en unik
anledning til å knytte nye kontakter og
vedlikeholde eksisterende forbindelser,
og det er effektivt: Hvor ellers møter man
så mange fagpersoner ute i ens ærend og
med fokus på samme temaer på så kort
tid?

Øivind R. Lie
Daglig leder Congress-Conference AS

Dette har flere aspekter. For det første
kommuniserer vi mennesker ikke bare
med ord. Kroppsspråk, toneleie, kontekst
osv. er en del av budskapet, og disse
nyansene fanger man best opp når man
er fysisk i samme rom. For det andre
kommer ofte de gode diskusjonene
og ideene utenom agendaen. Derfor
sier mange at pausene er de mest
effektive minuttene når man er på
møter, konferanser osv. For det tredje er
det mange budskap som best formidles
ansikt til ansikt, for eksempel fordi de er
konﬁdensielle,personlige eller forbundet
med mye følelser.
Rune Feltman
Adm.dir. VIA Travel Norge

Velkommen til et
fornyet Grand Hotel!
Nå står 164 nye bad, 40 nye rom
og suiter klare til deg.
Grand Hotel er hovedstadens mest
ærverdige deluxe hotell, plassert som
et landemerke midt på Karl Johan.
Gå til grand.no for mer informasjon og din bestilling!
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