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Sov med god samvittighed

Danske hoteller viser vejen til bedre bæredygtighed

De kostbare sæder

Business class-sæder er højteknologi i

luksusindpakning

Lille hovedstad - store ambitioner

Slovenske Ljubljana har med rette store tanker

om sig selv
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ISTANBUL AIRPORT

The airline that flies to more countries than any other

awaits you in the world’s new aviation center
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1_BT_Omslag_04_2019_c.indd   1

07/05/2019   12.57

MEDIEINFORMATION 2020

Business Traveller Denmark er den
skandinaviske udgave af den globale

Business Traveller-familie med udgivelser i 
England, Tyskland, Frankrig, Polen, Ungarn, 

Rusland, USA, Asien, Mellemøsten, Afrika,
Singapore, Indien og Holland.
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Ansigtet er fremtidens boardingkort

Biometri genkender dig i lufthavnenJumbo fylder rundtB747 har transporteret seks mia. menneskerTrump fornærmer Kina
Kinesiske forretningsrejsende boykotter USA

turkishairlines.com
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ANNONCETRÆER I TANZANIA

For hver annonce der bookes i Business Trav-
eller, plantes et træ i den nordvestlige Mara-
region i Tanzania. Træplantningsprojektet 
køres i samarbejde med Global Climate In-
stitute, og er med til at give frugt, brænde, 
medicin, hegn, rent drikkevand og dyrefoder 
til regionens beboere, ligesom 
træerne gør godt for både 
nærmiljø, biodiversitet og det 
globale klima. Alle annoncører 
modtager efter tryk et diplom 
med et unikt serienummer for 
deres træ plantet i Tanzania.

NYT I
2020
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NYE HOTELLER
 
AC HOTEL BEVERLY HILLS
Hotel AC, som er et spansk brand opkøbt af Marriott In-
ternational, åbnede i midten af januar. Hotellet har ind-
rettet sig med 142 værelser og suiter i en 11-etagers byg-
ning på Wilshire Boulevard. Udover værelser tilbyder AC 
et døgnåbent fitnesscenter samt en swimmingpool og 
lounge på tagterrassen, hvor der serveres drinks og små, 
tapas-inspirerede retter. Man kan afholde arrangementer 
for op til 50 gæster. acbeverlyhills.com
 

LIDO HOUSE NEWPORT BEACH
Lido House er medlem af Marriotts Autograph Collection, 
som kan fejre et års jubilæum. Hotellet har 130 værelser 
(herunder fem bungalows) i en Cape Cod-udseende byg-
ning nær marinaen i Newport Beach. Mayor’s Table Paci-
fic Pub & Kitchen er en døgnåben restaurant i det tidli-
gere rådhus. Der er desuden en tagterrasse, en spa og en 
pool. lidohousehotel.com
 

NOMAD
Nomad åbnede for et år siden i en nyklassisk bygning 
på hjørnet af 7th og Olive streets, hvor hovedsædet for 
Bank of Italy lå tilbage i 1920erne. Hotellets 241 værelser 
og suiter er inspireret af det originale, italienske blå og 
guld-loft i lobbyen. Der er en døgnåben restaurant, pool 
og bar på taget og en Giannini-bar opkaldt efter bankens 
grundlægger. thenomadhotel.com
 

ROSEWOOD MIRAMAR BEACH
Rosewood åbnede for et par måneder siden et nyt luk-
sushotel på stranden i Montecito, 100 miles nord for Los 
Angeles nær Santa Barbara. Engang var det hotel Mira-
mar by the Sea, der lå på den 6,5 hektar store grund, hvor 
nogle af Rosewoods 161 værelser og suiter nu har direkte 
adgang til stranden, ligesom der kan vælges bungalows 
med private terrasser. Hotellet har flere restauranter, en 
Sense-spa, to swimmingpools med cabanas, is- og bur-
gerkiosk samt omfattende mødefaciliteter. rosewoodho-
tels.com

BO I
NYT
I LA

 

Vi bringer de hotteste hotelåbninger i 
den californiske metropol

 
Los Angeles er vildt populær. Sidste år kom besøgstallet for før-
ste gang nogensinde op over 50 millioner, hvilket er 1,5 millioner 
flere end året før og en to år tidligere opnåelse af målet for 2020. 
De stigende besøgstal udløser masser af nye hotelprojekter rundt 
omkring i storbyen samt catering for alle smagsefterspørgsler og 
budgetter.

Downtown LA har i de seneste år åbnet adskillige hoteller - lige 
fra højhuse som InterContinental (i den højeste bygning vest for 
Mississippi) til ombygning af det historiske Hotel Figueroa (opført i 
1926 som kvinde-hostel), og flere vil følge i nærmeste fremtid. Tal-
rige hotelejendomme er også under opførelse i Hollywood, hvor 
lokalbefolkningen ventes at stige med mere end 50 procent i de 
næste få år. Her er et udvalg af nye og kommende hoteller i Eng-
lenes By.

AF PAUL J.  DE VRIES

LIDO HOUSE

AC HOTEL

ROSE WOOD MIRAMAR BEACH

NOMAD
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V i har alle hængt ud i hotellobbyer, hvor de fleste nok vil 
mene, at det var ret kedeligt. Måske har vi ventet på en 

taxi eller brugt lobbyen som mødested, inden vi gik ud i byen. 
Det er ret usandsynligt, at vi ville bruge vores arbejdsdag i en 
lobby eller forventede underholdning der. Ikke desto mindre 
er det det, flere hotelkæder nu vil have os til at gøre. De ser det 
faktisk som fremtiden.

”Uanset om man kalder det en lobby eller en lobbylounge, 
er der smartere måder at bruge hotellets offentlige rum på,” si-
ger Jay Stein, administrerende direktør for Dream Hotel Group. 
”Spørgsmålet er: Er hotellet der for samfundet eller bare for 
hotellets gæster?”

Dream Hotel Group er stolt over at have gjort sin lobby til 
et sted for dynamik og begivenheder. ”Hvis man vil have ho-
telgæster og lokalsamfund til at opleve hotellets energi, så er 
der brug for sjove ting i det offentlige rum. Vi vil skabe en blan-
ding af permanente funktioner, såsom en hipster-frisørsalon, 
hvor kendte får ordnet hår. Vi inviterer også kunstnere ind og 
stiller en væg til rådighed, hvor de kan udføre deres kunst, og 
vi bringer det på sociale medier. Eksempelvis havde vi James 
Goldcrown til at lave graffitikunst på et hotel - han malede hele 
væggen på en Valentinsdag - og vi havde et andet sted en be-
rømt tatovør, der sad i lobbyen også på Valentinsdag - og la-
vede gratis tatoveringer, men kun med hjerter.” Stein indrøm-
mer, at han ”måtte overbevise ledelsen,” men tilføjer: ”Antallet 
af sociale medier, vi blev bragt i, var helt sindssygt.”

Der skal dog mere til end at få millennials til at poste bille-
der på deres Instagram-konti - der ligger en hård forretnings-
strategi bag, hvad Dream Hotels gør. ”Hvis jeg kun kan basere 
min indtægt på hotellets gæster, så har jeg et problem,” siger 
han. ”Vi har tagterrassebarer, der tjener DKK 13 mio. om året, 
og 90 procent af dette kommer fra drikkevarer, så det er meget 
rentabelt. Skulle jeg kun regne med hotellets gæster, ville det 
kun udgøre 20 pct.”

 
MØDESTED
Det er denne filosofi, mange - hvis ikke de fleste - hotelbrands 
begynder at abonnere på, og som et eksempel på, hvordan 
det kommer til at brede sig generelt, så tænk på genopfindel-
sen af Sheraton. Den nye ejer, Marriott International, betragter 
sin overtagelse som ”afstøvning af et ikon”, som Scott McCoy, 
vicepræsident for globale operationer for Marriott, Sheraton 
og Delta Hotels, udtrykker det. Marriott vil tilbageerobre She-
ratons omdømme som ”verdens mødested” og drage fordel af 
de førsteklasses beliggenheder, hotellet optager i mange byer.

”Den DNA, vi vil beholde og udvikle, er fornemmelsen af 

Levende
lobbyer

 

Mange hotelkæder - fra budget til luksus - transformerer
deres lobbyer til sociale hubs, hvor gæster og lokale beboere
kan slappe af, spise, mødes og arbejde.

AF TOM OTLEY
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Kapsel-
kollektion
 
De japanske pod-hotellers popularitet vokser
stadig – fyrre år efter at de dukkede op

AF CHRISTOPHER K ANAL

P od-hotellerne (også kaldet kapsel-hoteller), der stammer fra 1970’ernes Tokyo, blev 
skabt som tilflugtssted for udmattede arbejdere under efterkrigstidens økonomiske 

boom. De kompakte kapsler, der ofte er stablet oven på hinanden, tilbyder privat hvile - en 
seng og enkle (men behagelige) fornødenheder såsom læselampe, opbevaringsplads og 
adgang til badefaciliteter.

Det første kapselhotel åbnede i 1979 i Osaka og var kun for mænd. Stedet var designet 
af den indflydelsesrige japanske arkitekt, Kisho Kurokawa, og det tilbød overnatningsmu-
lighed til gæster, der ikke krævede fornødenheder som på et traditionelt hotel. Pod-hotel-
let blev brugt til overnatning af pendlere, for hvem det var billigere end at tage den lange 
togtur til boligen i forstæderne.

Designet af de første pod-hoteller stammer fra metabolist-arkitekturen. De bemærkel-
sesværdige sci-fi-bygninger fra begyndelsen af 70erne - bedste eksempel er Tokyo Nakagin 
Capsule Tower - viste potentialet for denne type arkitektur. Bygningen, der er designet af 
Kurokawa og opført på lidt over 30 dage, består af 140 kapsel-lejligheder.

Kurokawa mente, at bygningerne til de nye japanske mega-byer, der opstod efter ud-
bombningerne i Anden Verdenskrig, krævede fleksible og tilpassede designs, der kunne 
udvides efterhånden som byerne voksede. Filosofien var velegnet til de hastige byggerier, 
der fandt sted efter krigen i Japan, ligesom arkitekturen var nødvendig for at tilpasse sig en 
moderne postindustrialiseret verden og forandringerne i samfundet.

Med stadig højere priser på plads i byer over hele verden, et voksende forretningsrej-
semarked og flere turister på udkig efter overnatning vokser markedet for pod-hoteller, 

især i Europa og Fjernøsten. 
De overraskende lave priser 
for en overnatning ligger på 
omkring kr. 380 pr. nat, og 
for denne pris får man en på-
lidelig oplevelse med wifi, et 
sted at oplade sine gadgets, 
vaskefaciliteter og arbejds-
område.

Konceptet er vokset ud 
af sin ydmyge oprindelse 
- nu også med luksuriøse 
muligheder, der giver mere 
personlig komfort og med 
et mindre klimaaftryk end 
et gennemsnitligt hotelvæ-
relse. Mange pod-hoteller 
ligger praktisk nær trans-
porthubs såsom lufthavne 
og togstationer, men findes 

efterhånden også i mere charmerende omgivelser, hvor konceptet vender ryggen til bur-
høns-opsætningen til at være små kabiner i mere naturlige rammer. Her bringer vi vores 
top fem pod-hoteller med en voksende mangfoldighed af denne slags mikro-indkvarte-
ring.
 

Skarp
målgruppe
Forretningsrejsende fra danske virksomheder på 
vej til møder, konferencer, messer, præsentationer, 
research, virksomhedsbesøg, forskning m.m.
 
Aldersgruppen er 26-58 år og er kønsfordelt med 
et lille plus til den mandlige side. Læserne udgøres 
primært af beslutningstagere fra erhvervslivet, der 
repræsenterer virksomheden på forretningsrejser samt 
ved vigtige sammenkomster og andre beslutningsrela-
terede møder.
 
Målgruppen er oftest godt stillet med fast job, høj 
indkomst, gode familieforhold med flere børn, inspire-
rende netværksgrupper og en sund og aktiv tilgang til 
livet.  Målgruppen vægter kvalitet,  effektivitet, sunde 
alternativer og karrierer højt, og har ofte interesser 
indenfor frilufts- og familieliv,  rejser, kultur, gastronomi, 
erhvervsliv, investeringer,  teknologi m.m.

Målrettet
distribution
Abonnement: Virksomheder og forretningsrejsende. 

Hoteller: Scandic, Clarion, Radisson Blu, Park Inn,
Best Western, First Hotel , STAY Business Apartments, 
Vejlefjord Hotel, Saltoftehus, Holckenhavn Slot samt 
udvalgte konferencehoteller.

Lufthavne og Business Lounges: SAS lounges, SAS 
Gold Lounge, Aviator lounges, Aspire lounge, Regus 
Express Lounge, Eventyr Luksus Lounge, Københavns 
lufthavn, Billund Lufthavn (King Amlet Lounge), Aarhus 
Lufthavn, Sønderborg, Lufthavn og Esbjerg Lufthavn. I 
Sverige ligger Business Traveller i lounges i Stockholm 
(Arlanda) og Göteborg (Landvetter) samt i SJ (tog) 
Lounges.

Inflight: Business Traveller udleveres dagligt ombord 
på fly (ud af København og Billund) i samarbejde med 
Brussels Airlines, Singapore Airlines, Sun Air, British 
Airways, TUI, Croatia Airlines, emirates med flere, ligesom 
Business Traveller bliver lagt ombord på danske privatfly 
og business jets.

Digital distribution: SAS og Air Greenland
(+1.000.000 brugere)

I fly og lufthavne til danske
forretningsrejsende
 
Business Traveller er Danmarks eneste high-end magasin om forretningsrejser. Med distribution på 
tværs af  erhvervslivets foretrukne flyselskaber og lufthavne, er Business Traveller det eneste inflight/
lufthavns-magasin på dansk sprog målrettet de mest berejste beslutningstagere fra dansk erhvervs-
liv. Et skarpt magasin - med kant og finesse - serveret i et  stilsikkert skandinavisk design.  Redaktionelt 
bydes på gennemarbejdede temaer, omfattende fokusrapporter, erhvervsprofiler m.m. Business Tra-
veller inspirerer med nye forretningsdestinationer, erhvervskultur, luftfart, hoteller, møder og konfe-
rencer, ny teknologi, samt luksusrejser og golf m.m.

Visuelt
stærkt

Hver udgave designes
i et konceptuelt og
eksklusivt design
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Business Traveller
Porcelænstorvet 1, 1.sal
2500 Valby

Telefon: 33114413

info@btnordic.com
www.btnordic.com

OPLAG
13.500 eksemplarer. juni-udgaven trykkes i 22.000 eksemplarer 
grundet længere distributionstid.

ANNONCER
1/2 side  12.000 kr. ekskl. moms  
1/1 side  21.000 kr. ekskl. moms  
2/1 side  42.000 kr. ekskl. moms  
Side 2  26.000 kr. ekskl. moms  
Side 5  22.500 kr. ekskl. moms  
Side 7  22.500 kr. ekskl. moms 
Inderside af bagside  23.000 kr. ekskl. moms  
Bagsiden  32.000 kr. ekskl. moms

INDSTIK
Max. 15 gram 30.000 kr. ekskl. moms
Max. 30 gram 45.000 kr. ekskl. moms

ANNONCEMATERIALE
Format 1/1: A4, 210 mm x 297 mm  
Format 2/1:  A3, 420 mm x 297 mm  
Format 1/2 tværformat:  196 mm x 134 mm  
Format 1/2 højformat:  93 mm x 283 mm  
Til beskæring:  + 3 mm  
Filformat:  PDF til tryk 
Opløsning:  Minimum 300 dpi  
Farver: CMYK 
ICC profil: ISO Coated v.2 (300%)
Fonttype: Postscript  

PDF-filen skal indeholde skæremærker og skrifter, samt kontrolleres 
med Preflight®. PDF-filen må ikke indeholde andre farver end CMYK. 
Trykklar PDF sendes til annonce@btdk.dk

DEADLINES OG UDGIVELSER 2020

Udgave Udgivelsesdato: Materialedeadline: 
01 12. december (2019) 4. december (2019)
02 6. februar 30. januar
03 23. marts 12. marts
04 7. maj 28. april
05 18. juni 9. juni
06 17. september 8. september
07 2. november 22. oktober
08 17. december 8. december

Specifikationer


