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BUSINESS
DEAL
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SMARTA LÖSNINGAR MED FIRST BUSINESS DEAL
Vad är First Business Deal?
First Business Deal är ett företagsavtal för små- och medelstora företag. Det är ett enkelt och
flexibelt koncept, skräddarsytt för affärsresenärer som reser en del i jobbet, men utan krav på antal
övernattningar, och där du alltid är garanterad lägsta pris. Om planerna ändras, är First Business Deal
Flex återbetalningsbart fram till kl. 18.00 på ankomstdagen, utan extra kostnad.
Vad får du?
// Upp till 15 % rabatt från första natten
// Större rabatter med planerade resor
// Flexibel bokning, kan ändras och återbetalas

// Inget krav till antal övernattningar
// En bokningskod för ditt företag

Tjäna FirstCoins och SAS eller SJ-poäng
Bli medlem i vårt lojalitetsprogram First Member och tjäna FirstCoins och få fördelar från
första stund. Det är gratis att vara medlem och vi sätter in 50 FirstCoins (= 50 NOK) som
välkomstgåva till dig.
De FirstCoins som du samlar ihop fungerar som betalningsmedel och kan användas för att heleller delbetala när du bokar på vår hemsida eller när du betalar på hotellet. Som First Member
får du alltid de senaste erbjudandena först och fina fördelar när du bor hos oss. Bland annat
har du möjlighet att tjäna antingen 500 SAS EuroBonus eller 300 SJ Prio-poäng per natt –
utöver dina vanliga FirstCoins.
BLI MEDLEM HÄR

HUR BOKAR JAG FIRST BUSINESS DEAL?
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1. Gå in på www.firsthotels.se
2. Välj hotell eller destination.
3. Välj datum.
4. Välj antal personer och lägg till fler rum
efter behov.
5. Sätt in din First Business Deal-kod.
6. Du får nu upp tillgängliga alternativ och
priser hos First Hotels.
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7. Fyll i information om bokningen.
Registrera som First Member där du kan
tjäna FirstCoins när du bor hos oss.

SPARA TID
OCH PENGAR
Klicka här för att fylla i schemat
för First Business Deal:
BESTÄLLNINGSSCHEMA
Frågor eller kommentarer?
Ta gärna kontakt med oss på:
FBD@firsthotels.com.

First Hotels har hotell i Sverige, Danmark och Norge.
Hotellöversikten uppdateras regelbundet på våra hemsidor.
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FIRST HOTELS
Hotell för dig som reser i jobbet – centralt placerade i Skandinavien.

FIRST HOTEL GRAND, ODENSE

FIRST HOTEL KUNGSBRON, STOCKHOLM

FIRST HOTEL STRAND, SUNDSVALL

FIRST HOTEL G, GÖTEBORG

FIRST HOTEL MILLENNIUM, OSLO

FIRST HOTEL STATT, ÖRNSKÖLDSVIK

