
 

 

Velkommen til TravelMatch 2017 

Norges største B2B workshop for utgående trafikk 

Telenor Arena – 13. januar 2017 

 

Det er nå åpnet for registrering av kjøpere til den 6. utgaven av TravelMatch, som går av stabelen 

på Telenor Arena den 13. januar. Interessen for arrangementet har vært meget stor, og vi har 

gleden av å presentere et stort spekter av aktører som representerer et mangfold av produkter og 

destinasjoner. Her vil du finne aktører med tilbud til de fleste kontinenter og et stort antall land. 

 

Noen korte fakta 

 

Når: Fredag 13. januar 2017 fra kl. 09.00-15.00. 

Hvor: Telenor Arena, konferanseavdeling i 2. etasje. 

Hvem: Alle som jobber med reiser, møter og arrangementer. 

Selgere:; Et stort spekter av flyselskaper, hoteller, DMC´s, turistkontorer m.m.. 

Kostnader: Arrangementet er gratis for alle kjøpere. 

Arrangement: Workshop med forhåndsbookede møter og free float. 

 

Hvem kan delta? 

 

Workshopen vil være av stor nytteverdi for alle som jobber i reisebyråer (særlig ferie og fritid, 

grupper, meetings and events, men også forretningsreiser), turoperatører, eventselskaper, incentiv 

selskaper eller andre aktører innen MICE, eller andre som produserer og/eller distribuerer reiser. 

Dette gjelder alle som jobber med produksjon, salg, kundekontakt og back office funksjoner, og 

som har nytte av relevante kontakter og informasjon.  

Workshopen kan også være nyttig for innkjøpere av reiserelaterte produkter hos større bedrifter og 

organisasjoner, møteplanleggere m.m.. 

Hva tilbyr TravelMatch? 

 

Noen viktige elementer for deg som kjøper på TravelMatch er følgende: 



Her finner du godt over 100 aktører fra en rekke land og de fleste verdensdeler, fordelt på følgende 

kategorier:  

 

 Nasjonale og regionale turistkontorer 

 DMC´s / incoming agenter 

 Internasjonale flyselskaper 

 Hoteller og hotellkjeder 

Andre leverandører 

 Du kan forhåndsbooke møter med relevante partnere online og supplere med ytterligere 

møter ut fra tilgjengelighet på stedet.  

 Det vil også være en sekvens på to timer med free float, der du kan oppsøke aktuelle selgere 

uten noen forhåndsavtale.  

 Det serveres også en mingle lunch for alle deltagere, paralellt med en presentasjon med 

fokus på Frankrike som reisemål.  

 Hele programmet for TravelMatch er uten kostnader for registrerte kjøpere til 

arrangementet.  

 

Hotelltilbud og transport 

 

Vi har et tilbud til de som trenger overnatting i Oslo i forbindelse med deltagelsen på TravelMatch. 

Det er lagt opp til to alternativer, begge beliggende like ved Oslo S og annen offentlig 

kommunikasjon. Tilbudene finner du på vår webside under Møteted, der det også gis informasjon 

om booking av hotellrom. Husk å oppgi bookingreferansen, slik at du får korrekt pris når du 

bestiller. 

 

Fra Oslo sentrum er det hypige avganger med offentlig transport (buss) til Telenor Arena. 

I tillegg, har vi satt opp egne shuttlebusser for deltagere på TravelMatch, med avgang fra 

Jernbanetorget foran Oslo S på morgenen tol Tenor Arena, og med retur fra Telenor Arena på 

ettermiddagen. Se websiden inder Møtested for mer informasjon og avgangstider. 

 

Hva er programmet? 

 

For detaljer, henvises det til websiden, men noen viktige tidspubkter angis her: 

 

- 08.30: Registrering av kjøpere. 

- 09.00: Offisiell åpning av TravelMatch. 

- 09.30: Forhåndsbookede møter. 

- 13.05: Minglelunch og presentasjon. 

Free float workshop uten forhåndsavtaler. 

- 15.00: Avslutning av workshopen. 

- 20.00: American Party (John Dee). 



Når det gjelder eget møteprogram basert på booking av møter, henvises til info. under. 

 

Produktfordeler for deg 

 

Basert på tidligere erfaring og tilbakemeldinger, gjør vi stadig tilpassinger for bedre å legge til rette 

for deg som kjøper, og noen av disse ble allerede gjennomført ved siste arrangement: 

 Arrangementet er samlokalisert med publikumsarrangementet Reiselivsmessen for å gjøre 

det enklere for kjøpere å delta på begge deler.  

 Koordineringen innebærer også at TravelMatch foregår på fredag formiddag, og at 

Reiselivsmessen åpner fredag ettermiddag.  

 Det er bare kjøperne som kan booke møteavtaler, mens selgerne bare kan sende 

forespørsler om møter, direkte eller via TravelMatch.  

 Muligheten for selgere til å requeste møter, åpnes senere, og kjøperne vil få email når en 

slik request foreligger. Dette er en forespørsel, og det er fortsatt kjøperen som må booke 

møtet i systemet. 

Hvordan kan jeg gå frem for å delta? 
 

Registrering og møtebooking foregår online og er enkelt å gjennomføre: 

 Gå til websiden www.travelmatch.no.  

 Velg alternativet Påmelding i menyen.  

 Klikk så på Registrering kjøpere.  

 Når du har fylt ut skjemaet, sender du dette ved å klikke Submit.  

 Du vil så motta en email som bekrefter din registrering.  

 I denne emailen er det også en link som gir deg adgang til å komme inn i databasen for 

booke møter. NB: Denne linken skal bare benyttes første gang du booker møter.  

 Når du logger deg inn for møtebooking, får du tilgang til en oversikt over alle selgere på 

TravelMatch. Du kan for hvert møtetidspunkt i din kalender velge den selgeren du vil ha 

møte med, forutsatt at vedkommende er ledig på det aktuelle tidspunktet.  

 Når du har booket ett eller flere møter, får du en ny bekreftelse på email. Her er det en ny 

link som du må ta godt vare på, og som skal benyttes for senere innlogging i 

møtekalenderen.  

 Med denne linken kan du når som helst logge deg inn og se alle selgere, booke nye møter og 

få oversikt over din egen møteplan.  

 Dersom det er to av dere som ønsker å gjennomføre møter sammen, må den ene booke 

møter som beskrevet over, mens den andre må velge alternativet Sharing meetings with a 

colleague, og oppgi hvem du skal dele med (den som booker møter).  

 Det vil som nevnt være en free float del på slutten av arrangementet, der det ikke kan 

bookes møter i systemet, og eventuelle forhåndsavtaler om å møtes må gjøres direkte med 

den aktuelle selgeren.  

http://www.travelmatch.no/


NB: Bare forhåndsregistrerte kjøpere med navneskilt har adgang til TravelMatch, uavhengig av 

om de har booket møter eller ikke. 

 

Vi anbefaler alle å registrere seg og booke møter så tidlig som mulig, fordi mange selgere kan bli 

fullbooket relativt raskt. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om aktuelle selgere, prosedyrer for booking eller 

annen informasjon av betydning for deg.  

Andre bransjeaktiviteter 
 

Som en del av et helhetlig tilbud til aktører i reiselivsnæringen, finnes det flere relevante 

arrangementer i samme periode: 

 

- Grand Travel Awards på torsdag kveld. 

- Reiselivsmessen, som åpner fredag ettermiddag og går hele helgen. 

- American Party fredag kveld. 

Velkommen til en nyttig og spennende TravelMatch 2017! 

 

Med vennlig hilsen 

TravelMatch teamet 

www.travelmatch.no – meet@travelmatch.no – Tlf. 91198290 

 

http://www.travelmatch.no/
mailto:meet@travelmatch.no

