FIRST
BUSINESS
DEAL
For bedrifter

SMARTE LØSNINGER MED FIRST BUSINESS DEAL
Hva er First Business Deal?
First Business Deal er en bedriftsavtale egnet for små og mellomstore selskaper, som tilbyr smarte
løsninger for deg som reiser i forbindelse med jobb. Det er et enkelt og fleksibelt konsept,
skreddersydd for forretningsreisende og bedrifter, der du alltid er garantert laveste pris. Dersom
planene endres, er First Business Deal Flex refunderbart frem til kl 18:00 på ankomstdagen uten
ekstra kostnad.
Hva får du?
// Inntil 15% rabatt fra første natt
// Større rabatter med planlagte reiser
// Fleksibel booking, kan endres og refunderes

// Ingen volumkrav
// En bookingkode for hele bedriften

Tjen FirstCoins og SAS EuroBonus-poeng eller SJ Prio-poeng
Meld deg inn i vårt lojalitetsprogram First Member, og du tjener FirstCoins og får fordeler fra første
stund. Det er helt gratis å være medlem, og vi setter inn 50 FirstCoins (= 50 NOK) i velkomstgave
til deg.
FirstCoins er akkurat som andre valutaer og kan brukes til å hel- eller delbetale når du booker på
vår nettside, eller til å betale med på hotellet. Som First Member får du alltid tilbudene først, og
fine fordeler når du bor hos oss, blant annet muligheten for å tjene 500 SAS EuroBonus-poeng
eller 300 SJ Prio-poeng per natt - i tillegg til FirstCoins.
BLI MEDLEM HER

HVORDAN BOOKER JEG FIRST BUSINESS DEAL?
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2

3

4

5

6

1. Gå til www.firsthotels.no
2. Velg hotell eller destinasjon.
3. Velg dato.
Velg antall personer og legg til rom etter behov.
4.
Sett inn First Business Deal-kode.
5.
Nå kan du se tilgjengelige alternativer og priser
6. hos First Hotels.
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Fyll ut informasjon vedrørende bookingen.
7. I bookingløpet kan du også registrere deg som First
Member, og tjene FirstCoins når du bor hos oss.

SPAR TID
OG PENGER
Fyll ut skjema
for First Business Deal:

KLIKK HER

Spørsmål eller kommentarer?
Ta kontakt med oss på:
FBD@firsthotels.com

First Hotels har hoteller i Norge, Danmark og Sverige.
Hotelloversikten oppdateres fortløpende på våre websider.
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FIRST HOTELS
Hoteller for deg som reiser i jobben - med sentral beliggenhet i Skandinavia.

FIRST HOTEL GRAND, ODENSE

FIRST HOTEL KUNGSBRON, STOCKHOLM

FIRST HOTEL STRAND, SUNDSVALL

FIRST HOTEL ATLANTICA, ÅLESUND

FIRST HOTEL MILLENNIUM, OSLO

FIRST HOTEL STATT, ÖRNSKÖLDSVIK

