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Making a Difference 



Vekst i hotellmarkedet 

2011 
•  Oslo 

•  Comfort Hotel Xpress – åpnet januar 2011 – 175 rom 
•  Scandic Vulkan Hotel – åpner 15. oktober – 149 rom  

•  Stavanger 
•  Scandic Stavanger Forus Hotel – åpnet juli 2011 – 240 rom 

•  Trondheim 
•  Rica Bakklandet Hotell – åpnet august 2011 – 169 rom  



Hva bringer fremtiden? 

2012/ 2013/ 2014 
•  Oslo 

•  Scandic Hotel Fornebu – åpner aug./ sept. 2012 – 334 rom 
•  Scandic KNA – renoveres og utvides med 70 rom 2012 – 279 rom 
•  Quality Hotel Expo Fornebu – åpner januar 2012 – 305 rom 
•  Comfort Hotel Grand Central – åpner Q2 2012 – 170 rom 
•  Clarion Hotel Royal Christiania – utvider med 300+ rom – 2014 
•  Radisson Blu Oslo Plaza – utvider med 400+ rom – 2014 

•  Trondheim 
•  Clarion Hotel Trondheim – åpner april 2012 – 400 rom 
•   Park Inn Radisson Steinkjer – åpner 2013 



Forberedelse hotellforhandlinger 

§  Ditt mandat  
§  Strategiske mål lokalt og 

globalt 
§  Innhente statistikker 
§  Kartlegge prosjekter som 

kan endre hotellvolum og/
eller reisemønster 

§  Planlagte kurs, konferanser, 
arrangement etc.  

 



Anbudsbrev hotell  

§  Informasjon om kjernevirksomhet, antall ansatte etc. 

§  Antall romdøgn på største destinasjoner  

§  Strategi – antall samarbeidspartnere 
§  Definer avtaleperiode 

§  Tilbudet skal inneholde avtalepris på ønskede romkategorier 

§  Brutto- eller nettopriser 

§  LRA (Last Room Availability) = avtalepris gjeldende til enhver tid og på alle 
romkategorier 

§  Allotmentrom på største destinasjoner 

 



Anbudsbrev hotell forts.  

§  Bookingkanaler 
§  Prosjektdestinasjoner samt kravspesifikasjon  

§  Kurs- og konferansedestinasjoner samt kravspesifikasjon 

§  Sikkerhet 
§  Beleggsprosent for de største destinasjonene 

§  Definer ønsket informasjon i statistikkene 

§  Betalingsbetingelser 

§  Added value for den reisende og virksomheten 

 



Forhandling hotell 

 
§  Fokus på destinasjoner med volum 

§  Kunnskap om reisemønster og volum/ statistikk samt endringer i reisemønster 

§  Flytte volum fra et hotell til et annet for å oppnå bedre priser 
§  Samle prosjekt- og ordinær R/F-volum på ett hotell 

§  LRA (Last Room Availability) på alle romkategorier 

§  Added value 

§  Tenke totalkostnad 

§  Velge prefererte leverandører 

§  Husk vinn/ vinn! 

   

 



Forhandling av kurs & konferanse 

Avtalepriser på kurs- & konferanse er maksimum av hva hotellet skal tilby.  
Husk at kurs & konferanse er ”ferskvare” og til enhver tid forhandlingsbar! 
 
Fokus på andre ting enn pris, for eksempel: 

§  Avbestillingsregler 
§  Grupperom inkludert  
§   Aperitiff 
§  Bespisning i eget lokale uten tillegg i pris 
§  Oppgradert meny 
§  Fri parkering 
§  JRS eller suite til VIP’s 

 



Forberedelse flyforhandlinger 

 

§  Ditt mandat  
 
§  Strategiske mål lokalt og globalt 
 
§  Innhente statistikk   
 

§  Kartlegge prosjekter som kan 
endre flyvolum og/ eller 
reisemønster 

  
   
 



Anbudsbrev fly 

§  Informasjon om virksomheten, antall ansatte etc. 
§  Antall segmenter på de største destinasjonene 

§  Kartlegge fremtidige prosjekter  

§  Strategi  
§  Avtaleperiode 

§  Tilbudet skal inneholde avtalerabatter på fleksible og økonomiklasser 

§  Etterspør informasjon om kabinfaktor på hoveddestinasjonene 

§  Definer ønsket informasjon som skal inkluderes i statistikkene 

§  Hva kan flyselskapet tilby av added value for den reisende 

 



Forhandling fly 

§  Fokus på volumdestinasjoner 
§  Kunnskap om reisemønster og volum/ statistikk samt endringer i reisemønster 

§  ”Godta” lavere rabatter på destinasjoner uten volum 

§  Flytte volum fra et flyselskap til et annet for å oppnå bedre priser 
§  ”Sole carrier” avtaler 

§  Added value 

§  Velge prefererte leverandører – bygge lojalitet og samarbeid med leverandør 

§  Husk vinn/ vinn!  

   

 


