Tættere kunderelationer
Effektivitet
Ekstra høj kundeservice
Aktive sportsfolk vælger TripMe
Rejseleder - Erik
Sportsfolk tager jævnligt til udlandet for at søge nye udfordringer.
Esbjerg Politi Idrætsforening tog til Færøerne for at løbe
orienteringsløb. Med TripMe RejseService sparede rejselederen
tid med at informere alle. Deltagerne satte pris på information
om seværdigheder og så steder de ellers ikke havde hørt om.
Deltager - Egon
Erik, som til daglig er leder i politiet, arrangerede turen Bakskuldløbet til Færøerne, hvor der
skulle løbes sprint og orienteringsløb. Da Erik hørte om muligheden for at benytte TripMe
RejseService overvejede han det kort, inden han slog til. Erik betragter ikke sig selv som nogen
IT specialist og havde nok af opgaver ifm. turen med ca. 80 deltagere, men kunne se
mulighederne og fordelene for alle parter ved at benytte servicen. De relevante informationer
blev hurtigt og let gjort tilgængelige i TripMe Rejseapp, så alle deltagere altid havde
informationerne med sig.
Vel retur efter en spændende rejse til Færøerne var Eriks oplevelse:
Med TripMe’s app fik deltagerne svar på mange spørgsmål og informationer som de havde brug
for, hvilket frigav tid til at jeg kunne løse andre vigtige opgaver. Ligeledes kunne jeg se, at de
besøgte mange af de steder, som var lagt ind som seværdigheder.”
Egon var deltager på rejsen til Færøerne og i løbene. Hans oplevelse af TripMe’s app var, at
den er et godt værktøj, den en nem at finde rundt i, og fordi han altid havde telefonen med
sig, brugte han den ofte til at se facts om f.eks. de aktiviteter, som blev afholdt.
Brugen af TripMe app’en betød, som Egon udtrykte det:
Jeg slap for at skulle have papirer med mig. Det var rart altid at have kontakt info til både
rejseleder og hotel med, når jeg bevægede mig rundt på øerne. Jeg brugte app’en til hele tiden
at følge med i, hvilke aktiviteter der var.

TripMe udvikler og markedsfører cloud og mobile services til
rejse- og eventarrangører.
Fokus er på services, som hurtigt og enkelt vha. af App’s sætter
kunderne i stand til at implementere og få udbytte af
løsningerne.
Alle services er egenudviklede og hver enkel rejsearrangør kan
hurtigt tilpasse indhold efter egne ønsker og behov.
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