Førsteklasses ferie til riktig pris

Exclusive by Apollo er våre håndpulkkede hotell som tilbyr noe spesielt; et spektakulært
design, servicenivå i toppklasse eller en utsikt som gjør det vanskelig å forlate
hotellrommet. Her har man gjort sitt ytterste for å gi gjestene en uforglemmelig ferie.
Exclusive by Apollo er for de som vil ha det lille ekstra i ferien.

Ingunns leder

Ny katalog!

Iberostar Grand Hotel El Mirador, Tenerife

I likhet med de fleste andre, har vi et stort fokus på planlegging for 2013
i disse dager. Men likevel skjer det mange aktiviteter de resterende
månedene i år. Vi har nettopp hatt besøk HSMAI Tyskland sin leder. Til
de av dere som ikke kjenner vår historie, så har det tyske chapteret aldri
vært en del av den europeiske eller globale familien. Slik har det alltid
vært, også lenge før jeg selv ble aktiv i HSMAI. Jeg har derimot aldri gitt
opp håpet om et nærmere samarbeid, og det siste halve året har vi hatt
en nær dialog med tanke på nettopp det.
Agendaen for dette to dagers møtet var hvordan vi skal samarbeide
og styrke hverandre, til fordel for våre medlemmer. De har, i likhet med
oss, vært gjennom store økonomiske utfordringer, men har nå kommet
seg godt gjennom det og er sterkere enn noen gang. Tyskland er et
meget viktig marked for oss, så vi gleder oss til samarbeidet.
Jeg var i London under WTM og hadde flere gode møter med våre
samarbeidspartnere. Som tidligere orientert, arrangerer HSMAI Europe
også en tur til London 3. desember, hvor du som medlem er invitert til
å delta kostnadfritt på deres nettverkstreff BTC. De samler vel 200 personer, en fin blanding av reiselivsfolk og innkjøpere av reiselivstjenester
for mingling og god drikke. Er du i London da bør du bli med!
I februar i år deltok vi på Business Travel Show i London. Dette i nært
samarbeid med Centaur Travel Group som eier messen. I februar neste
år tar vi samarbeidet videre og i samarbeid arrangerer vi HSMAI Europe
Business Lounge på messen for våre medlemmer. Det blir en VIP lounge
kun åpent for våre medlemmer og våre medlemmers kunder hvor
det også serveres mat og drikke. Dette er kostnadsfritt for våre medlemmer og sponses av våre samarbeidspartnere og skjer den

5. og 6. februar på messen (Det samme vil arrangeres i mars under
ITB i Berlin i samarbeid med den tyske HSMAI ledelsen).
Dagen etter Business Travel Show arrangerer vi for tredje gang den
europeiske Revenue Management-konferansen. Som de to foregående
årene blir arrangert i London. Benytt anledningen til å møte kolleger fra
hele Europa torsdag 7. februar, på The Rembrandt Hotel i London. Dagen fylles med informative foredrag og interaktive diskusjoner, med fokus på praktiske tips og trender innen Revenue Management. Med andre
ord - hold av 5. 6. og 7. februar for London. Her er det business å hente
for mange. De to foregående årene konferansen har blitt arrangert, har
vi fått spesielt god evaluering; alt fra om at det var et fantisisk sted å
knytte kontakter til hvor inspirerende det var og at foredragsholderene
holdt topp internasjonal klasse. Så på den kommende konferansen i
februar håper jeg du tar med deg teamet ditt og deltar sammen med oss
i London. Men allerede i januar har vi hele tre nyttige aktiviteter i Oslo
som vil samle folk fra hele landet. Onsdag 9. januar arrangerer vi den
nye konferansen som har all fokus på salg og markedsføring. Torsdag 10.
januar arrangeres Møtebørsen - og Møtebørsen har sitt 20-årsjubileum i
januar - og det skal feires behørig. På kvelden samme dag arrangeres den
årlige prisfesten som skal hylle alle de dyktigste markedsførerne samt
kåre Årets Reiselivsmarkedsfører. Les mer om disse aktivitetene på de
kommende sidene. Har du innspill eller spørsmål til oss kan du nå oss
på postbox@hsmai.no eller gjennom å ringe 916 52873. På gjensyn!

Med vennlig hilsen, HSMAI Chapter Norway
Ingunn Hofseth - Adm.dir. - ih@hsmai.no
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Mye planlegging

HSMAI-kalender

HSMAIs kunnskapsbank om

serviceutvikling

November 2012
Onsdag 28.
Webinar i samarbeide med Tnooz,
en online nyhetskanal for reiselivet.

Teori og praksis og fra ord til
handling; i vår nye kunnskapsbank skal du kunne finne de verktøyene som trengs, så du slipper
å finne opp hjulet hver gang.

Desember 2012
Tirsdag 3.
Medlemstur til London
samt deltakelse på BTC
London

I tillegg til de oppførte aktivitetene vil HSMAI i løpet av året avholde
flere frokostmøter. Følg med på www.hsmai.no for informasjon om
disse. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme.
For ytterligere opplysninger, se www.hsmai.no.
Du kan også ta kontakt på tlf. 916 52 873.

JANUAR 2013
Onsdag 9.
Ny konferanse med
fokus på salg og
markedsføring
Torsdag 10.
Dag: MØTEBØRSEN
Kveld: HSMAIPrisene

FEBRUAR 2013
Tirsdag 5. og
onsdag 6.
HSMAI Europe
Business Lounge
i London
Torsdag 7.
HSMAI Europe
Revenue Management
Conference i London

Vekstskaper-pris til Martin F. Jørgensen
Martin Firing Jørgensen i Net Trans

Tekst: Tekst: Ingunn Hofseth

Services AS i Tønsberg, og styreleder

Om kunnskapsbanken:
Det skal utvikles en kunnskapsbank for å sikre kunnskapshåndtering. Kunnskapsbanken, som er en del av Fans of Good Service, skal
være med på å bidra til fokus på økt servicenivå i Norge. Prosjektet
har bakgrunn i Serviceløftet, som også er etablert av HSMAI. Gjennom møter med, og tilbakemeldinger fra, medlemmer og andre servicebedrifter, er det blitt utarbeidet en målsetning om at prosjektet
skal generere følgende konkrete resultater:
• Økt fokus på service som konkurransemiddel for økt
attraksjonkraft, mer fornøyde kunder og styrket lønnsomhet.
• Økt stolthet blant ansatte og en holdningsendring
på alle nivåer.
• Gi næringslivet verktøy som bidrar til økt verdiskaping.
• Skape forum for å synliggjøre og feire servicehelter.
Forarbeidet er meget viktig, og grunnarbeidet vil starte med
å kartlegge de ulike behovene og få på plass finansieringen.
Brukervennlighet blir meget viktig i prosjektet.

i HSMAI Chapter Norway, er kåret til
region sørs fremste vekstskaper 2012.
Han går nå til den nasjonale finalen i
Ernst & Young Entrepreneur Of The Year.
Martin Firing Jørgensen i Net Trans Services AS er, i
konkurranse med vekstskapere fra syv andre selskaper i den regionale
finalen for region Sør (Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder),
kåret til regionens fremste vekstskaper 2012. Han går nå videre til den
nasjonale finalen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 27. november.
Der kåres årets vekstskaper i Norge 2012. Martin Firing Jørgensen er
hovedeier og daglig leder i Net Trans Services AS, som har eksistert i
sin nåværende form siden 2001. Selskapet har utviklet rutiner og en
programvare som muliggjør en effektiv innkreving, utbetaling og avstemming av hotellkommisjoner som reisebyråer har utestående mot
hoteller. Net Trans Services AS er svært internasjonale og har etablert
salgskontorer i 14 land i Europa, Asia og Oseania. I 2011 oppnådde
Net Trans Services AS en omsetning på 48 millioner kroner, en økning
på 16 prosent siden 2010.
Om Jørgensen uttaler juryen: «Vekstskaperen har lang erfaring
fra ulike selskaper i bransjen. I sin nåværende posisjon har han stått
i spissen for utviklingen av en unik programvareløsning. Løsningen
bidrar til betydelig økte kommisjonsinntekter og redusert kapitalbinding for virksomhetens kunder. Viktige årsaker til bedriftens suksess
er tett samarbeid med kundene og god tilpasningsdyktighet til marke-

det. Selskapet har bygget strategiske allianser internasjonalt og er i dag
godt etablert i Europa, Asia og Oseania.»
Juryen mener at Martin F. Jørgensen i Net Trans Services AS, med
sitt engasjement for de ansatte, bedriften og bransjen, er en verdig vinner av Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2012, region Sør.
Til den nasjonale finalen får Jørgensen følge av Sigbjørn og Vegar
Gjerden fra selskapet Gjerden Fjellsikring AS i Svarstad, og av Oddvar
Steinsholt fra selskapet PeWe Entreprenør AS i Porsgrunn.
I tillegg til de nasjonale finalistene var følgende kandidater nominert
til regionsfinalen: Sigurd Joakim Juvik i Baze Technology (Porsgrunn),
Andreas Finsrud i Butikkpartner (Skien), Øyvind Thorsen i Ecoonline
(Tønsberg), Robert Wasler i Guard Systems Engineering (Porsgrunn),
Gustav Martinsen i Vitalkost (Barkåker).
Totalt 18 nasjonale finalister kåres på seks regionskåringer rundt om
i landet i løpet av oktober. En uavhengig jury velger deretter ut ni av
de 18 til å kjempe om å bli Norges beste vekstskaper innen kategoriene
industri, tjenester og handel, på den nasjonale kåringen på Radisson
Blu Plaza Hotel i Oslo tirsdag 27. november. En av disse vil i tillegg bli
kåret til Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2012 og blir også
Norges representant på verdenskåringen i Monaco juni 2013. n
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Teori og praksis
Poenget er å samle kunnskap; ikke bare den som kommer
fra forskning, men også lærdommen som høstes daglig ute
i de forskjellige næringene. Det vil spare enormt med tid og
ressurser for bedrifter og andre serviceinstitusjoner som
arbeider med å utvikle seg. Et viktig moment er tilgang til
praksis, eksempler på løsninger som virker, og hvilke verktøy som er aktuelle innenfor de respektive emneområdene.
Portalen har som hovedformål å organisere informasjon,
slik at den får en nytteverdi i det daglige. De fleste prosesser
krever mye underlag om forskjellige emneområder.
Ofte sitter man der og kreerer løsninger som andre allerede
har fått på plass; det er som om hjulet er oppfunnet uten
at man vet det.
Derfor tenker vi oss at innhodet i Kunnskapsbanken blir
praktisk orientert. Vi vil med andre ord gjøre den eksisterende kunnskapen tilgjengelig ved å systematisere kilder,
verktøy, forskning, kurs og opplæringer, referanser, bøker,
konsulenter, linker og annet.

Fra ord til handling
Innholdet skal bygges opp rundt det som formelt er tilgjengelig i
form av forsknings- resultater og skrevne rapporter. Når det blir
snakk om hvordan service og servicemodeller fungerer i praksis,
kommer sammenligning og erfaringsutveksling inn i bildet.
Det å lage en strategi kan ofte være enkelt, men hovedutfordringen er å iverksette strategien slik at den oppfyller hensikten. n

thesfoH nnugnI :tskeT :tskeT

HSMAI skal samle eksisterende kunnskap
om aktuelle emneområder innenfor serviceutvikling og
gjøre den tilgjengelig for alle på våre nettsider. Videre skal
denne kunnskapen suppleres med erfaringer fra bedrifter
og institusjoner som vil dele sine erfaringer. Prosjektet vil
bli en viktig ressurs for HSMAIs medlemmer, og et etterlengtet verktøy for alle som er i en utviklingsprosess.

HSMAI inviterer for første gang
til sin nye konferanse hvor all
fokus er viet salg og markedsføring

Bli med som utstiller på
Møtebørsen torsdag 10. januar
2013 på Oslo Kongressenter!

Dette er konferansen for
markedsdirektører, markedsjefer,

Sett av datoen. Vi lover topp program
som presenteres i november.

kommersielle direktører,
salgsdirektører, markedskoordinatorere, selgere og
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andre nøkkelmedarbeidere!

Med de beste hilsner:
HSMAI Chapter Norway
www.hsmai.no
www.hsmai.eu
www.hsmai.org

Møtebørsen Norge feirer sitt 20-årsjubileum i
januar og vi har store forventninger til denne dagen.
Møtebørsen Norge er en årlig markedsplass hvor
kjøpere av reiselivstjenester kan møte selgere fra et
stort antall utstillere innenfor kategoriene hotell,
hotellkjeder, event/incentiv,kongressarrangører,
transport og reisebyråer.
Møtebørsen Norge er et fysisk lokale hvor kjøpere
og selgere møtes ved små bord. Kjøperne forhåndsbooker møter med utstillerne, men det er også
åpen markedsplass uten avtaler.
For mer informasjon, ta kontakt med Anita
på postbox@hsmai.no eller tlf.: 916 52873.
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Onsdag 9. januar på Clarion
Hotel Royal Christiania i Oslo

HSMAI inviterer til
MØTEBØRSEN Norge.
MØTEBØRSEN Norge er en
skreddersydd møteplass for
effektive møter mellom
kjøpere og tilbydere av
konferansetjenester,
events,forretningsreiser
og møter. I tillegg blir dagen
krydret med gode foredrag.

Tommelen
opp for god
service
Fans of Good Service er
et nasjonalt tiltak for økt
servicenivå i Norge.
Tekst: Ingunn Hofseth

Se alle bildene på www.hsmai.no
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HSMAI har nærmet seg problemstillingen ved å
utvikle prosjektet «Fans of Good Service». Prosjektet tar høyde
for å skape nettopp «Fans of Good Service» gjennom å sette
service på agendaen både politisk og næringsmessig. Hensikten
er å få arbeidslivets organisasjoner til å engasjere seg i det holdningsskapende arbeidet, og gjennom skjerpet fokus, kompetanseheving og bygging av holdninger og bedriftskultur, kunne gi
serviceytelse styrket status. Dette gjøres ved å skape oppmerksomhet, entusiasme og engasjement rundt et felles serviceløft
lokalt, regionalt og nasjonalt.
Hensikten med prosjektet er:
• Økt fokus på service som konkurransemiddel
for økt attraksjonskraft, mer fornøyde kunder
og styrket lønnsomhet.
• Økt stolthet blant ansatte og en
holdningsendring på alle nivåer.
• Gi næringslivet verktøy som bidrar til økt verdiskapning.
• Skape forum for å synliggjøre og feire servicehelter.
Det handler om å skape stolthet over å kunne yte service
overfor andre og skape en mer gjestfri bedriftskultur.
Vi skal derfor løfte i flokk, sammen med næringslivet og
andre organisasjoner, som næringsforeningene og handelsforeningene. Det handler om bedriftskultur, som starter i
styrerommet og i toppledelsen. n

HSMAI-prisene
Bli med i konkurransen! Kontakt oss på postbox@hsmai.no eller 916 52 873 og be om det digitale innsendingsskjemaet. Alle innsendte bidrag må sendes HSMAI snarest og innen 7. desember,
slik vi har det i god tid før juryen begynner sitt arbeid. Alle vinnerne presenteres på HSMAIs store
fest og prisutdeling torsdag 10. januar 2013 på Clarion hotel Royal Christiania i Oslo.
Nytt av året: Kategorien «Kampanje, samme medie» utgår. I stedet kan man velge å sende inn enten enkeltarbeider eller
kampanjer i henholdsvis printannonser, digitale kampanjer, radio eller reklamefilm. Inntil tre gull kan deles ut i disse kategoriene.

Kategori	Kriterier
Kampanjer, flermedie

En kampanje som består av aktivitet i flere medier. Minimum 2 forskjellige kanaler må inngå 		
i kampanjen. Eksempel: printannonse, nettsted og radio. Det kan deles ut inntil 3 gull i kategorien.

Trykksaker
Bidrag må sendes inn fysisk, kun info
og en enkel presentasjon sendes online.

Alle typer trykksaker som bidrar til å markedsføre bedriften, inkludert brosjyrer,
menyer, profilpro grammer, stationary og andre trykksaker.

Printannonse

Annonse i trykte media. Ved innsendelse av kun ett element,
velg den annonsen dere mener har gitt best effekt og er kreativt skarp.

Digitale kampanjer

Kampanjer og annonser i digitale medier (smartphone, ipad, utendørs, skjermer).
Eks. banner, apps, QR koder.

Sosiale medier

Kampanjer og aktiviteter i sosiale medier

Hjemmesider

Bedriftens hjemmeside

Radioreklame

Enkeltbidrag eller kampanje

Reklamefilm

Enkeltbidrag eller kampanje

Vist på TV, Youtube, web TV,
digitalt utendørs, etc.

Åpen klasse - Godt tenkt

Gode idéer eller arbeid som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene.
Internmarkedsføring, event, smarte tanker, teknologi, etc. faller også under denne kategorien.

Kundedialog

Relasjonsbyggende aktiviteter, herunder; lojalitetsprogrammer, direkte markedsføring,
mersalg, o.l. I denne kategorien vil strategi og resultat være viktigere enn utformingen.

Samfunnsansvar
* Kategorien vil juryeres av spesial jury.

Denne kategorien vurderes av en egen jury etter følgende kriterier:
1. Forankring: a. Kjennskap til tiltak internt b. Bedriftens satsing gjenspeiles i de daglige rutinene
2. Internt: a. Med på en sertifiseringsordning* b.Tiltak for redusert miljøpåvirkning
c. Positivt økonomisk resultat* (* Ikke et krav, men teller positivt i vurderingen)
3. Eksternt, forankring og samarbeide: a. Bruk av lokale og/eller regionale forutsetninger,
lokalkultur, lokale naturressurser, lokal mat(tradisjon/råvarer), informasjon og samarbeid lokalt
rundt allemannsretten og turister, etc. b. Kandidaten må være en aktiv bidragsyter lokalt og i sin
verdikjede, slik at de styrker og inspirerer andre til en samlet forbedring c. Innovasjon og nytenkning
d. Tiltak mht. reduksjon av miljøbelastning ved transport til/fra
4. Kunderettet: a. Strategisk bruk i markedsføring b. Kommunikasjon med kunde under opphold
5. Ansatte: a. Systematisk opplæring av egne ansatte og samarbeidspartnere
b. Målrettet satsing for å informere, involvere, forankre og inspirere ansatte til miljøarbeid

PR
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* Kategorien vil juryeres av spesial jury.

Resultater oppnådd gjennom en god, langsiktig PR-strategi. Evnen til å sette dagsorden,
skape engasjement og involvering hos målgruppen, samt bidra til å synliggjøre prosjektet
og dets målsetting/hensikt gjennom en kreativ og utradisjonell bruk av virkemidler,
budskap og medier vil bli vektlagt.

