Hur kan vi hjälpa Ert företag med hotellbokningar globalt?
Research inom meetings & events- (MICE) industrin visar att processen med att välja ett hotell/venue
tar mer än 40 % av totala tiden för att planera ett större event. Helms Briscoe kan bespara Er denna tid.
Vi är det största site selection företaget I hela världen - med mer än 1400 internationella associates i
55 länder som tillsammans bokar över 55 000 events globalt per år. Helms Briscoe bokade 6,6 miljoner
rumsnätter globalt under 2019 innan Covid, och över 30 miljoner rumsnätter sista 5 åren (2017-2021).
Volymerna ovan ger suverän förhandlingsförmåga gentemot hotellen, vilket våra kunder får del av.
Hotellen värdesätter vår business och jobbar tillsammans med våra associates så att våra kunder även får
specialerbjudanden och mycket konkurrenskraftiga priser och villkor. Så länge vi är först till hotellet med
en specifik gruppförfrågan, så kan vi använda detta samarbete med hotellen till våra kunders fördel vid
pris- och kontraktsförhandlingar. Under Covid 2020- 2022 har vi sparat in mycket stora summor i
cancellation fees och rebooking fees för våra kunder globalt. Vi förhandlar alltid kontraktsklausuler för att
åstadkomma största möjliga riskreducering för er som kund.

Kontrakt signas mellan hotellet/vald anläggning och kunden/företaget direkt – total transparens för
alla priser och villkor. Efter signat kontraktet så kommunicerar ni direkt med hotellet för ert event och
sköter betalningar direkt till dem. Vi assisterar om ni behöver hjälp med ytterligare kontraktsfrågor.

Vi har en stor intern databas för hotell över hela världen, som inte bara inkluderar hotell med antal
rum, läge och konferensfaciliteter. Här finns även info om service level från tidigare events, tidigare
angivna priser och annat som inte syns på hotellens hemsidor. Denna info är väldigt värdefull när ni ska
välja och förhandla med olika hotell. Ni får EN kontaktperson (svensk) som kan boka alla hotellmärken för
grupper globalt över hela världen. Jag kan dessutom samarbeta med mina HB-kollegor globalt i olika
världsdelar för värdefull lokal kunskap på destinationerna, och få lokalt baserade rekommendationer.

Det är ingen kostnad för att använda vårt bokningssystem för Ert företag! HelmsBriscoe får en
provision/placement fee från det bokade hotellet baserat på slutliga bokade rum och lokaler. Detta är helt
separat från priset ni betalar som kund. Dvs. priset är helt transparent och ni betalar ingen extra marginal
för vår provision från hotellen.

Inga kontrakt signas med oss, ni använder oss när ni behöver det- för de events ni behöver hjälp med.

Vi kan assistera med hotellbokningar för 10+ hotellrum (med eller utan mötesdel) på samma
datum, över hela världen. För dessa bokningar är oftast inte olika corporate rates giltiga, kunden måste
kontakta försäljningsavdelningen på resp. hotell för att få priser och offerter. Vi kan även göra sökning på
flera destinationer/städer samtidigt, om ni vill jämföra var det är mest prisvärt att hålla eventet.
För att göra en sökning på hotell så behöver vi följande info: Preliminära datum, prel. antal personer,
antal rum enkel/dubbel, destination/resmål, önskat läge/hotellkategori och mötespreferenser/konferens
önskemål samt ca-budget om möjligt.

Vi kan få fram grupp priser på hotell i hela världen inom 72 timmar vanligtvis- som presenteras i
snygga Excel rapporter för enkel jämförelse mellan olika hotell och destinationer för ert event.

Kontakta mig för mer information: Linda Jacobsson Asting, Manager, Global Accounts, Helms Briscoe Middle
East, P.O Box 450611 Dubai UAE. Tel: +971 50 3400713 ljacobsson@helmsbriscoe.com www.helmsbriscoe.com

