
Travellink kokous- ja ryhmämatkat



Kokousmatkat
Kokouksen järjestäminen muualla kuin toimistossa antaa usein sopivan etäisyyden arkipäivään. 
Maiseman vaihdos luo edellytykset uusille näkemyksille ja ajatuksille. Me toimitamme 
kokonaisratkaisun, “avaimet käteen” - periaatteella.

Palkintomatkat
Haluatko motivoida työntekijöitäsi? Tai palkita työssään ansioituneita? Palkintomatka tarjoaa 
mahdollisuuden ainutlaatuiseen kokemukseen. Me räätälöimme matkanne!

Kick-off -matkat
Kick-off -matka voi olla hyvä järjestää esim. juuri ennen uuden sesongin alkua, uuden tuotteen 
lanseerausta tai johtoryhmälle tulevan vuoden suunnittelua varten. Miksi et toteuttaisi sitä 
toisenlaisessa ympäristössä? Yhdessä järjestämme matkan motivoivine aktiviteetteineen. 

Ryhmämatkat
Ryhmämatka voi olla lähes mitä tahansa - opintomatka, kurssimatka, bussimatka, teemamatka jne.
Räätälöimme ryhmämatkanne olipa matkan tarkoitus mikä hyvänsä.

Vastaamme tarpeisiinne
Korkeat tarpeet ja vaatimukset kuuluvat kokousmatkan toteuttamiseen. Me haluamme vastata niihin ja 
jopa ylittää ne. Matkan järjestelyn voit huoletta jättää meidän osaaviin käsiimme. Tavoitteemme on tarjota 
edellytykset onnistuneelle matkalle työskentelemällä läheisesti asiakkaidemme kanssa. Matkastanne 
vastaava ryhmämatkavirkailija toimii myös yhteyshenkilönänne matkan suunnittelun alkuvaiheista aina 
toteutukseen asti.

Ammattitaitoinen palvelu
Travellinkin kokous- ja ryhmämatkaosaston henkilökunnalla on monen vuoden kokemus yritysten 
kokous- ja ryhmämatkojen järjestämisestä. Järjestämme matkat niin pienille ryhmille kuin monen 
sadan henkilön konferenssimatkalle - ja kaikkea tältä väliltä. Ammattitaitomme, ja maailmanlaajuisten 
yhteistyökumppaniemme avulla voimme tarjota asiakkaillemme toiveiden ja tarpeiden mukaiset 
kokonaisratkaisut. 

Palvelumme



Palkintomatka Islanti, 30 henkilöä

Lennot ja majoitus, 3 yötä. 
Kylpylävierailu kuumille lähteille, jeeppisafari ja skootteriajelu jäätiköllä.
Illallisjärjestelyt.

Kiertomatka Wien ja Budapest, 40 henkilöä

Lennot ja majoitus Wienissä ja Budapestissa, 1 viikko. Kiertoajelut Wienissä ja 
Budapestissa. Kokopäiväretki Szentendren taiteilijakylään ja Tonavan risteily. 
Lounas- ja illallisjärjestelyt kaikkina päivinä.

Kick-off -matka Sardiniaan, 120 henkilöä

Yksityislennot ja yöpyminen Olbiassa, 4 yötä. Kokouksia ja aktiviteetteja kuten 
purjehdusta, viininmaistajaisia, vierailu juustotehtaalle, illallinen strutsifarmilla ja grilli-
juhlat uima-altaalla.

Vuosikokous Kööpenhaminassa, 115 henkilöä

Yöpyminen Kööpenhaminassa, 2 yötä, koko päivän kokous, useita luennoitsijoita. 
Tutustuminen Kööpenhaminan oopperaan. Yksityiseen käyttöön tilatut kanavalaivat, 
joissa juomatarjoilu. Kuljetus kanavalaivoilla ravintolaan.

Meillä on paljon tyytyväisiä asiakkaita. Ohessa esimerkkejä toteutuneista ryhmämatkoista asiakkaillemme  
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Esimerkkejä



Räätälöimme seuraavan kokous- ja ryhmämatkanne alusta loppuun.
 

Kokous- ja ryhmämatkat: Puh. 09-8366 8860 – ryhmat@travellink.fi  
www.travellink.fi/kokousmatkat 

Travellink • Airport Plaza Business Park , Äyritie 12 A • 01510 VANTAA
Yritysasiakaspalvelu: Puh. 09-8366 8880 • yritys@travellink.fi • 

Yritysmyynti: myynti@travellink.fi
www.travellink.fi/yritys 

Travellink palvelee Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa

Ota meihin yhteyttä: 


