Hvad er Vikingbus?
-

-

Vikingbus A/S er en del af Strömma koncernen. Vi er et busselskab med base i København, men tilbyder
landsdækkende buskørsel gennem et netværk af Danmarks førende busselskaber. Ud over
lokalkendskab til hele Danmark, har vi også et solidt netværk i udlandet, hvor vi tilbyder kørsel i 29
lande, forklarer Per Schmeltz
Som turistbusselskab tilbyder Vikingbus nem, kvalitetssikret og konkurrencedygtig busstransport til
store arrangementer, forretnings- og turistsegmentet, konferencer, lufthavn/hotel transfers og
firmaevents. Vi har salgskontor i København og i Kolding, der naturligvis sørger for professionel råd og
vejledning til alle bus opgaver, telefonisk/mail eller ved salgsbesøg.

Hvad kan i bidrage med af værdi for planners i branchen?
-

-

-

Som kunde hos os, får man en række fordele - Netværk over hele verden, sikkerhed, service &
chauffører. Uddybet får man adgang til vores nationale og internationale netværk, som består af
transportvirksomheder, som alle har det tilfælles, at de lever op til fastsatte regler om sikkerhed. I
praksis betyder det for vores kunder, at de kan nøjes med én kontakt – på dansk – uanset hvor i verden,
de skal bruge kørslen.
Korrespondancen mellem kunden og os er på dansk, og kunden vil altid modtage en regning i danske
kroner, hvilket betyder én leverandør i bogholderiet til alle bustransporter inklusive dem i udlandet –
det giver omkostningsbesparelser! Vi råder over 320 busser og vores internationale netværk har mere
end 21.000 busser - så mon ikke vi er klar til enhver transport opgave, siger Per.
Alle leverandører har tegnet de nødvendige og lovpligtige forsikringer, og vores chauffører i Danmark
deltager desuden i AMU-kurser inden for køresikkerhed, køre- og hviletidsregler og energirigtig kørsel.
Alle vores chauffører er uniformerede og soignerede, og busserne er naturligvis alle ikke-ryger busser,
ligesom vores chauffører heller ikke ryger i nærheden af gæsterne. Derudover er alle vores køretøjer af
høj standard, testet og godkendt ift. gældende lov- og miljøkrav.

Hvilke arrangementer arbejder i med for tiden?
-

Vi samarbejder med rigtig mange event bureauer i hele landet og er ret gode til at sammensætte de
bedste løsninger, specielt da vi jo arbejder med vores eget netværk. Vores største arrangement til dato
var for nogle år siden med 12.000 deltagere, men ellers ligger det normalt mellem 500 -4.500 gæster til
arrangementer. Ligeledes kan vi via vores divisioner, Canal Tours, Sightseeing, kombinerer opgaver med
”turistmæssigt” islæt i København.

Hvad bringer fremtiden for Vikingbus?
-

I en tid, hvor miljøet er øverst på dagsordenen mange steder, er vores opgave at være i front med
bæredygtig transport. Specielt i storbyer sættes der nye krav omkring miljøbelastningen fra vores
busser, samtidigt med at presset på vores priser er stort, da infrastrukturen udbygges og dermed
udfordrer vores serviceydelser. En af vores fornemste opgaver er faktisk at dokumentere, at
bustransport er den suverænt mindst miljøbelastende transportform per person. Hverken tog, bil eller
fly kan komme i nærheden af den minimale belastning, som busser udgør. Ligeledes kan vi tilbyde ”dør
til dør” levering af gæster - det kan tog eller fly ikke, siger Per Schmeltz.

Hvorfor er i partner/sponsor for MPI Denmark?
-

Som leverandør til mange af vores MPI medlemmer vil vi gerne optimere vores netværk samt udvikle
det. Ligeledes er MPI en interessant forening, men flere gode og særdeles professionelle møder,
der foruden at give personlig inspiration, også giver glæde over, at vi her i landet råder over kreative,

dynamiske og innovative mennesker og virksomheder, det arbejder for fælles mål inden for branchen.
Det er motiverende for vores forretningsmodel, afslutter Per.

