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Dansk resebyrå vill skicka svenskar på
semester
Svenskar reser flitigt över hela världen, men som privatperson kan det vara
besvärligt, dyrt och tidskrävande att boka en omfattande resa till ett fjärran
resmål på egen hand. Därför öppnar den danska resebyrån Check Point Travel nu
en svensk webbshop, där resor till en rad olika exotiska destinationer kan
beställas genom ett par knapptryckningar.
– Vi vill göra det lättare för svenskar att beställa sin drömresa, säger Henrik
Særmark-Thomsen som är byråchef hos Check Point Travel, och fortsätter:
Det ska vara överskådligt, enkelt och gå snabbt att beställa omfattande resor
på nätet. Och så ska det gå att göra till ett bra pris.
I Check Point Travels webbshop kan svenskarna nu köpa resor till Thailand,
Bali, Kuba, Seychellerna, Vietnam och Sri Lanka. Resornas längd är vanligen
två veckor och priset från cirka 10 000 SEK per person.
Komplexa resor – enkel bokning
Charterbyråer har under flera års tid erbjudit onlinebokning av enklare resor
som oftast utgörs av en flygbiljett och övernattning på ett charterhotell. Det
är ett nytt grepp att en specialresebyrå gör det lättare att beställa omfattande
rundresor och exotiska solsemestrar direkt på webben, när man tidigare var
tvungen att kontakta en resekonsult som presenterade ett erbjudande man
först därefter kunde förhålla sig till.
– Det är en tydlig trend att folk ställer allt högre krav på sin resa. För många
är det inte längre tillräckligt med den typiska chartersemestern. Det har de
redan testat, så nu krävs det något utöver det vanliga. Det bidrar till att det
blir alltmer komplicerat eftersom man vanligtvis behöver boka ett flertal

olika flyg och hotell med transfer däremellan. Det är med andra ord mycket
som ska klaffa för att semestern ska flyta på smidigt. Samtidigt vill de flesta
att det ska vara enkelt att boka och det försöker vi tillmötesgå genom att
presentera våra resor som färdiga paket som man i lugn och ro kan välja
mellan i vår webbshop, förklarar Henrik Særmark-Thomsen.
Framgång med onlineförsäljning av paketlösningar
I Danmark har Check Point Travel redan gjort succé med detta banbrytande
sätt att sälja resor online, och resebyrån räknar med att det nya erbjudandet
kommer att uppskattas i Sverige.
– Vi har lyckats bra med att sälja resor via webben i Danmark och vi är
övertygade om att det är en modell som också passar svenskarna.
Varje år reser ca 5 000 danskar med Check Point Travel, som räknas till de
medelstora danska resebyråerna. Verksamheten startades för 23 år sedan och
har sitt säte i Århus. Under sommaren 2019 öppnar Check Point Travel
webbshop i både Sverige och Norge.

Check Point Travel er et dansk rejsebureau grundlagt i 1996. Vi har et indgående
kendskab til rejsemålene fra egne rejser, og vi har gennem årene fundet frem til
de helt rigtige samarbejdspartnere. Det betyder, at vi kan tilbyde vores kunder
rejser af høj kvalitet til en skarp pris.
Den opskrift har vi haft stor succes med. Hvert år sender vi tusindvis af
forventningsfulde kunder afsted på rejse til fjerne rejsemål, og mange vender
tilbage for at bestille endnu en rejse hos Check Point Travel. Det er vi utroligt
stolte af. For det viser, at vi holder, hvad vi lover.
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