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LEITZ COMPLETE BUSINESS TRIP TIPS
Πριν αρχίσει το ταξίδι :
#1 Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο: Βάλτε υπενθύμιση να κάνετε check-in online. Οι περισσότερες πτύσεις 
         επιτρέπουν το check in 24 ώρες πριν την πτήση. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερη θέση θα επιλέξετε.

#2  Ελέγξτε τη διαμόρφωση του αεροσκάφους στο seatguru.com για να κάνετε την καλύτερη επιλογή 
        για μια άνετη θέση.

#3  Όταν έχετε μια πτήση σύνδεσης με ένα σύντομο χρόνο μεταφοράς, επιλέξτε μία θέση κοντά στην 
         έξοδο έτσι ώστε να μη χάσετε χρόνο περιμένοντας άλλους ανθρώπους να αποβιβαστούν.

#4   Φάτε πρώτοι με την παραγγελία ενός ειδικού γεύματος. Εάν θέλετε να ξεκουραστείτε, τότε πάρτε 
νωρίς το φαγητό σας, όπως συνήθως κάνουν όσοι επιλέγουν ένα χορτοφαγικό ή χωρίς ξηρούς καρπούς 
γεύμα, μπορεί να είναι μεγάλης σημασίας.

#5   Κρατήστε όλες τις κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια, αποδείξεις σε ένα μέρος, είτε στο κινητό σας είτε για 
εκτυπώσεις χρησιμοποιώντας ζελατίνες με φερμουάρ Leitz.

#6   Να έχετε μια αξιόπιστη χειραποσκευή για να ταξιδεύετε ελαφρά. Τα Leitz Complete Hand Luggage 
Trolleys, με τις έξυπνες θήκες, είναι ιδανικά.

#7   Ελέγξτε τον καιρό του προορισμό σας και ντυθείτε/πακετάρετε ανάλογα.

#8    Πάρτε λιγότερα από όσα νομίζετε ότι χρειάζεστε, χρησιμοποιώντας ρούχα που προσαρμόζονται σε 
πολλές περιπτώσεις, όπως τα σκούρα 

#9   Πακετάρετε τα βαριά αντικείμενα στο κάτω μέρος της βαλίτσας σας, όπου οι τροχοί είναι έτσι ώστε να 
μην τσαλακώνουν τα άλλα περιεχόμενα της βαλίτσας σας.

#10 Βάλτε τα πουκάμισα και τα παντελόνια σας σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες και τεντώστε τα στη 
         βαλίτσα για να μη τσαλακωθούν.

#11  Να έχετε μια αλλαγή ρούχων στις χειραποσκευές σας. Αν συμβεί το χειρότερο και η αποσκευή σας 
καθυστερήσει, θα θελήσετε να είστε έτοιμοι για οποιεσδήποτε προγραμματισμένες συναντήσεις.

#12   Πάντα έχετε ένα κασκόλ ή πουλόβερ στην κορυφή των χειραποσκευών σας για να προστατεύεστε από 
τον κλιματισμό σε αεροπλάνα και πούλμαν. 

LEITZ COMPLETE 
FOR MOBILE PROFESSIONALS



www.leitz.com

#13  Οργανωθείτε με τις Leitz ζελατίνες με zip. Κρατήστε τα απαραίτητα όπως εισιτήρια, καλώδια και 
καλλυντικά ασφαλή και προσβάσιμα.

#14  Φορτίστε όλες τις συσκευές από βραδύς για να είστε έτοιμοι.

#15 Χρησιμοποιήστε φορητούς φορτιστές όπως τα Leitz power banks εν κινήσει και εξοικονομήστε χρόνο 
         και χώρο χρησιμοποιώντας τον Leitz travel USB φορτιστή τοίχου. Θα είστε πλήρως φορτισμένοι σε 
         όποια χώρα επισκεφτείτε.

#16  Τα υγρά / σπρέι φάρμακα θεωρούνται ως υγρό από την ασφάλεια και πρέπει να μεταφέρονται σε μια 
διαφανή σακούλα. Οι ζελατίνες με φερμουάρ Leitz είναι μια ισχυρή και συμβατή λύση.

#17  Παρακολουθήστε τα μίλια / πόντους και τους κωδικούς πρόσβασης από όλους τους λογαριασμούς 
σας με την εφαρμογή AwardWallet.

#18 Αναζητήστε αν το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένετε έχει εφαρμογή. Μπορεί να σας επιτρέψει να κάνετε 
        check in στο διαδίκτυο και να μη περιμένετε στην ουρά της υποδοχής. Προσθέστε την εφαρμογή 
        άλλων τοπικών ξενοδοχείων σε περίπτωση που η κράτησή σας ακυρωθεί ή χαθεί. 

#19  Μεταφέρετε την εφαρμογή για την τοπική αστυνομία και ασθενοφόρο για να διασφαλίσετε ότι θα 
μείνετε ασφαλείς όσο λείπετε. 

#20  Εξερευνήστε και κατανοείστε τους πολιτιστικούς κανόνες του τόπου όπου πηγαίνετε έτσι ώστε να μην 
παραβείτε από τα έθιμα και τους νόμους.

#21 Ανατρέξτε σε προ-εγκεκριμένα προγράμματα ταχείας κυκλοφορίας όπως το Global Entry που 
         εκτελούνται από τις ΗΠΑ για ταξιδιώτες χαμηλού κινδύνου για να επιταχύνετε το ταξίδι σας. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

#22  Όταν περνάτε από έλεγχο, κοιτάξτε αριστερά και δεξιά αναζητώντας τη μικρότερη σειρά, οι δεξιόχειρες  
συνήθως κοιτάζουν μόνο δεξιά.

#23  Μείνετε πλήρως φορτισμένοι εν κινήσει με το φορτιστή μεγέθους πιστωτικής κάρτας Leitz. Φορτίστε 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

#24 Δεν θα είστε πότε δεμένοι με τις αποσκευές σας. Χρησιμοποιήστε το Leitz τρόλεϊ με ρόδες για να 
         κρατάτε τις αποσκευές σας ασφαλείς ακόμα και όταν δεν είναι μαζί σας.

#25  Όταν το αεροπλάνο είναι πλήρες και έχετε χειραποσκευή, βεβαιωθείτε να επιβιβαστείτε νωρίς για να 
αποθηκεύσετε τη χειραποσκευή σας στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμα σας.

#26  Εξοικονομήστε χώρο και χρόνο, χρησιμοποιήστε τον Leitz Travel φορτιστή τοίχου και παραμείνετε 
πλήρως φορτισμένοι σε οποιαδήποτε χώρα είστε. 

#27 Πάρτε τις συναντήσεις σας μαζί σας όπου κι αν βρίσκεστε με το ηχείο Leitz Bluetooth και τοποθετήστε 
         το τις συναντήσεις σας στην τσέπη σας.

#28 Αποτρέψτε την περιττή χρήση δεδομένων, χρησιμοποιήστε το NavMii satnav, μια δωρεάν εφαρμογή 
        που σας επιτρέπει να κάνετε λήψη ενός τοπικού χάρτη και παρέχει προειδοποιήσεις σε πραγματικό 
        χρόνο σχετικά με τη κίνηση και τους κινδύνους.

#29   Χρησιμοποιήστε μια εταιρική κάρτα για να κρατήσετε όλες τις δαπάνες σε ένα σημείο.

#30 Δηλώστε τα έξοδά σας το συντομότερο δυνατό για να εξασφαλίσετε γρήγορη επιστροφή χρημάτων.  
         Μη χάνετε αποδείξεις ή ξεχνάτε οτιδήποτε χρησιμοποιώντας ζελατίνες με φερμουάρ Leitz.

Εξερευνήστε πολλά και διαφορετικά προϊόντα Leitz Complete, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν τα 
επαγγελματικά σας ταξίδια, γρηγορότερα και πιο ευχάριστα στο www.leitz.com/complete
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