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STRICCT
Smålands Affärsresor grundades hösten 2008
Koncernbolaget Stricct Group AB bildades i juni 2017
Fokus på affärsresor, gruppresor och idrottsföreningsresor
September 2017 blev Småland Affärsresor - Stricct Travel
Våren 2018 etablerar Stricct kontor i Borås, Göteborg
och Uppsala med sitt huvudsakliga säte i Stockholm
• Stricct köper XLNT Travel juli 2020
• Stricct tilldelas högsta kreditvärdighet 2020
•
•
•
•
•

IATA-certifiering
Resegaranti enligt Kammarkollegiets villkor
Fullvärdigt medlemskap i Svenska Resebyråföreningen (SRF)
Innehar nödvändiga licenser, tillstånd i innefattande miljö-/ IT-policy
Erbjuder marknadens mest förmånliga avtal via våra partners
STRICCT EN AFFÄRSRESEBYRÅ MED ÖVER 30 ÅRS BRANSCHERFARENHET

#STRICCTLYBIZ

•
•
•
•
•

FOKUS
•
•
•
•
•
•
•

Högsta möjliga kvalitet inom resor
Ett tryggt och specialanpassat resande
Förstklassig personlig service
Maximal leveranssäkerhet
De bästa och mest förmånliga avtalen
God kompetens om våra uppdragsgivare och partners
Skräddarsydda reseupplägg och helhetslösningar oavsett önskemål

HOS STRICCT

KONSULTER

Få rådgivning och hjälp angående precis
allt inom resandet, såsom exempelvis

•

Stricct ska alltid tillhanda ett kompetent
team på minimum en erfaren och
personlig resekonsult, beroende på
företagsstorlek och reseantal

•

Resekonsulten ska alltid arbeta utifrån
specifika önskemål i kombination med ett
personligt resande

•

Hela resandet på en och samma faktura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reseplanering
Reseupplägg
Reseschema
Visum (Inresetillstånd)
Transport
Reservationer
Bokning/ Ombokning
Unika Upplevelser
Reseadministration
Reserapport
Säkerhet

SPARA TID OCH PENGAR STÅ INTE I KÖ

KEY ACCOUNT TEAM
• Jonas Thylén - Göteborg
VD med huvudansvar för affärsresor och försäljning
Varit aktiv 22 år i resebranschen
• Johan Wallertz - Stockholm
Operativ chef lag- och gruppresor
Varit aktiv 19 år i resebranschen
• Emma Kinnervall - Göteborg
KAM/ Affärsresesäljare
Varit aktiv 10 år i resebranschen
• Ulf Nilsson - Uppsala
KAM/ Affärsresesäljare
Varit aktiv 36 år i resebranschen, som även drivit
egen resebyrå

KEY ACCOUNT TEAM
• Annica Lindmark - Umeå
KAM/Affärsresesäljare
Varit aktiv sedan 1984
• Britt-Marie Bredin – Sundsvall
KAM/Affärsresesäljare
Varit aktiv sedan 1981
• Kicki Hägg– Skellefteå
KAM/Affärsresesäljare
Varit aktiv sedan 1990

SPORT &
SAMHÄLLET
•

Stricct är en av de affärsresearrangörer som stödjer
svensk idrott mest.

•

Stricct stödjer flertalet av Sveriges främsta
idrottslag och idrottsförbund.

•

Stricct tror på idrotten som en stark positiv kraft för
barn och unga oavsett bakgrund och förutsättningar
ges möjlighet att växa och utvecklas tillsammans

•

Stricct bidrar till att understödja ett hållbart och
starkt samhälle genom sin satsning till förmån för
svensk idrott

PARTNERS & NÄTVERK
För att Stricct ska kunna ge sina partners och
uppdragsgivare det senaste inom kvalitativa
resor i kombination med kompetens och
personlig service, så engagerar sig Stricct aktivt
inom reseutveckling med fokus på affärsresor.
Stricct samarbetar bland annat med Egencia
som ägs av Expedia. I och med detta kan vi
erbjuda de absolut bästa priserna utan att
tumma på kompetent och personlig service.
•
•
•

Lokal och global marknadsexpertis
Globalt affärsreseprogram med personlig
service
Fler än 32 språk i 66 länder runtom i världen

ETT TRYGGT RESANDE?
Att resa med Stricct handlar inte bara om trygghet och hälsa
utan även om ekonomisk trygghet.
• Stricct har ett unikt specialanpassat pandemiprogram för
minskad smittspridning. Det måste kännas tryggt att resa även
under svåra perioder som nu.
• Stricct hjälper till att hitta både rätt anpassad miljö och plats för
att möjliggöra och underlätta inför fysiska gruppmöten under
såväl pandemier som kriser.
• Stricct håller sig ständigt uppdaterade och följer strikt
myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.
• Stricct är ett av få resebolag som har tilldelats högsta
kreditvärdighet av UC under 2020.

UC HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET 2020

VARFÖR STRICCT
Enkelt, snabbt och stressfritt resande på dina villkor
• Lokal och global reseexpertis
• Erfarna personliga resekonsulter
• Personaliserade upplevelser
• För små och stora företag
• Arbetar utifrån era önskemål och riktlinjer
• Enkelt självbokningssystem
• Alltid i framkant inom affärsresetrender och teknik
• Följer och förbättrar ständigt resepolicyn
• Personlig och digital kundtjänst dygnet runt
Personligt, effektivt och kvalitativt
• Hög tillgänglighet och snabb respons på dina frågor
• Tydliga omboknings- och säkerhetslösningar
Optimal inköpsprocess med engagemang och professionalism
• Effektiviserade av reseräkningar där vi tar hand om allt
• Allt på en faktura (flyg, hotell, taxi och tåg etcetera)
• Gröna affärsresor med miljörapport

Med vårt engagemang och utveckling av personaliserade upplevelser, baserat på dina specifika mål får du
en rikare upplevelse med ett helt unikt värde och av högsta relevans för just dig. - STRICCT #stricctlybiz

”Det som särskiljer oss från alla andra
researrangörer är att vi är att vi fokuserarar
uteslutande på idrottsföreningsresor
och affärsresor.
Vi erbjuder rätt priser i kombination med
exceptionell kompetens och personlig service
både lokalt och globalt”
Jonas Thylén
VD Sticct Travel AB
#stricctlybiz

