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Å
 

kjøpe fly er ikke som å
 

kjøpe penner

 
Hva betyr det å

 
kjøpe optimalt

 
Hvordan vet jeg at min avtal er optimal?

 
Optimalt flyprogram

 
Kompleks prissetting 

�•

 

Alle ansatte er �”innkjøpere�”

 

av fly, og eksperter�…



Ett optimalt flyprogram begynner med reisepolicyen

Kultur

Reisepolicy

Reisendes 
tilfredshet

Maksimale 
besparelser



Modell for optimale flyprogram

Kvalitativ data, reisestatistikk
Nåværende avtalepriser
Tilgjengelige priser
Regler og vilkår
Tidtabeller - Tilgjengelighet

Anbudsunderlag, eget underlag
Forhandlingsmøter
Analysere tilbud (skatter og tillegg)
Benchmarking
Implementa & kommunisere

Mix av flyselskap, destinasjoner
Klasser, service, verdi
Avtaleform, faste priser eller rabattsatser 
Lokale, regionale eller globale avtaler
Målsettinger, market share eller segment

Analyse Strategi

Måling og oppfølging Forhandle og implementere

A B

D C

�“don�’t source and forget�”
Oppfølging mot avtale, flyselskap
Tilegg, nye destinasjoner
Styring
Rapportering av etterlevelse



Hvilke data behøver du? 

Origin & 
Destination

Booking- 
klasser

Fare Basis Skatter og 
tillegg Itinerary

Booking- 
atferd

Carrier

Billett- 
type

Reisemønster



Hvor finnes besparingsmulighetene?

* Kilde: AEBT Advisory

 

Services analys

 

& AT Kearney

 

Expense

 

Mgmt

 

Study 2008

BesparingspotensialOmråde

Innkjøp

Atferd

Prosesser

2 – 8 %

10 – 30 %

2 – 7%



Anbefalinger

 
Full innsikt i policy og kultur

 
Solide data �–

 
gjør hjemmeleksen din 

 
Definer en klar strategi

 
Overestimer med omhu og glem ikke Benchmark!

 
�”don�’t

 
source

 
and forget�”�…�…
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