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LEITZ COMPLETES TIPS TIL FORRETNINGSREISEN
Før avreise:

#1  Når du reiser med fly: Sett opp en påminnelse på telefonen for å sjekke inn online. De fleste flyselskap 
åpner innsjekkingen 24 timer før avreise. Jo før du sjekker inn desto bedre mulighet for å velge det 
setet som passer best for deg.

#2   Se hvordan setene er plassert i flyet på seatguru.com. Når du ser oppsettet kan du enklere velge det 
setet som passer deg og dine behov best.

#3   Hvis du har overgang til et annet fly med kort tid i mellom, velge et sete nær utgangen slik at du 
kommer raskt ut og videre til neste fly.

#4   Få maten først ved å bestille spesialmåltid. Hvis du ønsker å hvile, er det smart å få maten tidlig, ved 
for eksempel å velge vegetar eller nøttefrie måltider.

#5   Samle alle boardingkort, billetter og kvitteringer på ett sted, enten på telefonen, eller bruk en Leitz 
lynlåslomme.

#6  Sørg for å pakke det du trenger i håndbagasjen, så du kan reise raskt og enkelt. Du slipper innsjekk av 
         bagasje og at kofferten blir borte underveis. Leitz Complete «Carry-on» trillekoffert er perfekt, med 
         smarte inndelinger/lommer for alle dine ting.

#7  Sjekk værmeldingen dit du skal, da kan du pakke etter værforholdene.  

#8   Pakk lett. Velg klær som kan passe til flere anledninger, og som kan kombineres med flere antrekk. 
Mørkere farger er mest allsidige.

#9  Plasser de tunge tingene nederst i kofferten, ved hjulene, slik at de ikke krøller og presser de andre 
         tingene i kofferten.   

#10 Legg skjorter og bukser i separate plastposer og stropp disse fast i kofferten for å unngå at de 
         blir så krøllete.

#11  Pakk et klesskift og det mest essensielle i håndbagasjen. Da er du klar til møte selv om kofferten blir 
forsinket eller borte på veien.
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#12   Plasser alltid et skjerf eller genser øverst i håndbagasjen i tilfelle det blir kaldt på flyet.

#13  Organiser - med Leitz lynlåslommer. Ryddig og organisert med lynlålommer. Legg viktige ting som 
billetter, kabler og kosmetikk i lynlåslommer for trygg og rask tilgjengelighet. 

#14  Husk å lade opp alle dine mobile enheter kvelden før du skal ut å reise.  

#15  Bruk bærbar lader når du er på farten, som for eksempel Leitz powerbanks, så går du aldri tom for 
strøm på reisen. Spar tid og plass med Leitz Traveller USB vegglader. Utbyttbar EU, UK og US støpsel 
gjør at du kan lade dine mobile enheter i de aller fleste land. 

#16  Kremer, spray og mange medisiner regnes som væske, og må av sikkerhetsmessige årsaker 
oppbevares i en transparent pose. Leitz lynlåslomme er en robust og bra løsning, og du slipper å 
pakke om på flyplassen før du skal inn i sikkerhetskontroll.

#17  Hold oversikten over reisedistanse, poeng og passord for alle dine lojalitets-/fordelsprogrammer 
med appen AwardWallet.  

#18  Sjekk om hotellet du skal bo på har en app. Da kan det hende du kan sjekke inn online i stedet for 
å stå i kø når du ankommer hotellet. Legg inn apper til andre lokale hotell i tilfelle bookingen din er 
kansellert eller har blitt borte.   

#19 Sjekk at reiseforsikring er i orden og ta evt. med ditt Europeiske helsetrygdkort. Legg inn app/tlf nr. 
         til det lokale politi og ambulanse for å holde deg oppdatert/trygg mens du er på reise.  

#20  Sett deg inn i å forstå kulturen og lovene dit du skal, slik at du ikke fornærmer noen eller bryter loven.  

#21  Sjekk om det finnes «forhåndsgodkjente» «fast-track» ordninger som du kan benytte deg av, da vil 
reisen går raskere.

I løpet av turen: 

#22  Når du skal gå gjennom tollen, se til venstre og til høyre for å finne den korteste køen, høyrehendt 
bruker bare å se til høyre.

#23  Sørg for at mobilen ikke går tom for strøm når du er på farten, ta med Leitz powerbank i kredittkort 
størrelse.

#24 Ikke vær bundet av bagasjen din. Bruk Leitz trillekofferter med låswire, da kan du feste bagasjen 
         til en stolpe eller bord.

#25  Når flyet er fultl og du har håndbagasje, forsøk å gå ombord så tidlig som mulig slik at du kan plassere 
bagasjen i hattehyllen nærmest ditt eget sete. 

#26  Spar tid og plass med Leitz Traveller USB vegglader, med denne kan du enkelt lade i alle land du 
besøker.

#27  Ta med deg møtet der du er med Leitz Bluetooth konferanse høyttaler.  

#28  Unngå unødig databruk, bruk NavMii satnav, en gratis app som lar deg laste ned lokale kart og gir 
samtids varsler om køer og farer.

#29  Bruk et firmakort/kredittkort for å holde oversikt over utgiftene på ett sted. 

#30  Gjør reiseregningen din så snart som mulig for å sikre rask refusjon. Hvis du legger kvitteringene i en 
Leitz lynlåslomme med én gang, så unngår du å miste eller glemme en kvittering.   

Utforsk mange forskjellige Leitz Complete produkter som kan gjøre dine forretningsreiser raskere, enklere 
og mer behagelig:  www.leitz.com/complete 

Leitz Complete - businessklasse i alle detaljene. 


