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LEITZ COMPLETES TIPS TIL FORRETNINGSREJSEN
Før afrejse:

#1   Når du rejser med fly: Lav en påmindelse på telefonen for at tjekke ind online. De fleste flyselskaber
        åbner indtjekningen 24 timer før afrejse. Jo før du tjekker ind, desto bedre mulighed har du for at      
        vælge det sæde, som passer dig bedst.

#2   Se hvordan sæderne er placeret i flyet på seatguru.com. Når du ser sædeplanen, kan du nemmere 
vælge netop det sæde, som passer dig og dine behov bedst.

#3   Hvis du har transfer til et andet fly med kort tid imellem, vælg da et sæde nær udgangen, således at 
du kommer hurtigere ud og videre til næste fly.

#4   Få maden først ved at bestille specialmåltid. Hvis du ønsker at hvile, er det smart at få maden tidligt, 
ved for eksempel at vælge vegetar eller nøddefri måltider.

#5   Saml alle boardingkort, billetter og kvitteringer på et sted, enten på telefonen, eller brug en Leitz 
lynlåslomme.

#6   Sørg for at pakke det, du har brug for i håndbagagen, så du kan rejse hurtigt og enkelt. Du slipper for 
          tjekke din bagage ind, og at kufferten bliver væk undervejs. Leitz Complete «Carry-on» trolly er perfekt, 
        med smarte opdelinger/lommer til alle dine ting.

#7  Tjek vejrmeldingen der, hvor du skal til, så du kan pakke efter vejrforholdene.

#8   Pak let. Vælg tøj, som kan passe til flere anledninger, og som kan kombineres med flere outfits.
         Mørkere farver er mest alsidige.

#9  Placer de tunge ting nederst i kufferten, ved hjulene, så de ikke krøller og presser de andre
         ting i kufferten.

#10 Læg skjorter og bukser i separate plastposer, og spænd disse fast i kufferten for at undgå, at de
         bliver for krøllede.

#11  Pak ét tøjskifte og det mest essentielle i håndbagagen. Så er du klar til første møde, selv om kufferten 
bliver forsinket eller væk.
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#12   Placer altid et tørklæde eller trøje øverst i håndbagagen i tilfælde af, at det bliver koldt på flyet.

#13  Organiser - med Leitz lynlåslommer. Ryddelig og organiseret med lynlåslommer. Læg vigtige ting 
såsom billetter, kabler og kosmetik i lynlåslommer for tryg og hurtig tilgængelighed.

#14  Husk at oplade alle dine mobile enheder aftenen før, du skal rejse.

#15  Brug bærbare opladere, når du er på farten, som Leitz powerbanks, så løber du aldrig tør for strøm på
         rejsen. Spar tid og plads med Leitz Traveller USB vægoplader. Udskifteligt EU, UK og US hanstik gør,  
         at du kan lade dine mobile enheder i de fleste lande.

#16  Cremer, spray og mange typer af medicin regnes som væske, og må af sikkerhedsmæssige årsager
         opbevares i en transparent pose. Leitz lynlåslomme er en robust og god løsning, så du slipper for at       
         pakke om i lufthavnen, før du skal ind isikkerhedstjek.

#17  Hold oversigten over rejsedokumenter, point og password fil til alle dine loyalitets-/fordelsprogrammer 
med appen AwardWallet.

#18  Tjek om hotellet, du skal bo på, har en app. Da kan det være en fordel, at du tjekker ind online i stedet 
for at stå i kø, når du ankommer til hotellet. Læg apps ind til andre lokale hoteller i tilfælde af, at din 
bookingen er slettet eller er blevet væk.

#19 Tjek at din rejseforsikring er i orden og tag evt. dit Europæiske sygesikringsbevis med. Download 
         app/tlf nr. til det lokale politi og ambulance for at holde dig opdateret/tryg, mens du er på rejse.

#20  Sæt dIig ind i kulturen og lovene for det land, du skal til, så du ikke fornærmer nogen eller bryder 
loven.

#21  Tjek om der findes «forhåndsgodkendte» «fast-track» ordninger, som du kan benytte dig af, så rejsen  
vil gå hurtigere.

I løbet af turen:

#22  Når du skal gå gennem tolden, se til venstre og til højre for at finde den korteste kø, højrehåndede har 
en tendens til kun at kigge til højre.

#23  Sørg for at mobilen ikke løber tør for strøm, når du er på farten. Tag en Leitz powerbank                           
i kreditkortstørrelse med.

#24 Vær ikke bundet af bagagen. Brug Leitz troyekufferter med låswire, så kan du fastgøre bagagen
         til en stolpe eller bord.

#25 Når flyet er fyldt, og du har håndbagage med, forsøg da at gå om bord så tidligt som muligt, så du kan 
         pladsere bagagen på hylden nærmest dit sæde.

#26  Spar tid og plads med Leitz Traveller USB vægoplader, så kan du enkelt oplade i alle land, du
         besøger.

#27  Tag en Leitz Bluetooth konference højttaler med til dine møder.

#28  Undgå unødig databrug. Brug NavMii satelit navigation, en gratis app som muliggør at downloade 
lokale kort og samtidig giver advarsler om kø og fare.

#29  Brug et firmakort/kreditkort for at holde oversigt over udgiftene på ét sted.

#30 Lav din rejseregning så hurtigt som mulig, for at sikre hurtig refusion. Hvis du lægger kvitteringerne i 
         en Leitz lynlåslomme, så undgår du at miste eller glemme en kvittering.

Udforsk de mange forskellige Leitz Complete produkter, som kan gøre dine forretningsrejser hurtigere, 
enklere og mere behagelig: www.leitz.com/complete

Leitz Complete - business class i alle detaljer.


