


My Travel Heroes erbjuder besökaren ett helhetskoncept innan, under och efter resan. 

 
Då vi älskar att resa vill vi även hjälpa till med att inspirera och utbilda våra besökare 

samtidigt som vi även kan erbjuda kvalitativa produkter till försäljning som underlättar 

för en bra och trevlig reseupplevelse. 
 

Vi ska nu kortfattat försöka beskriva ”My Travel Heroes” och dess fördelar! 

 

 

”Här börjar resan för att bli en resehjälte” 





När tanken föds över att resa kommer Travel Heroes in som en hjälpande hand 

oavsett om man vet vart man vill resa eller ännu ej bestämt sig. 

 

På flera sätt vill vi hjälpa kunden att fatta rätt beslut för att resan skall bli så lyckad som möjligt. 
Beroende på vart tanken har tagit en kan vi hjälpa till genom guider, tips, idéer och gemenskap.  

 



För att du inte ska gå miste om allt bra med en resa tillhandahåller vi 
informationen som kan vara avgörande för att det skall ske 

 

Vi tillhandahåller alltid den senaste informationen genom samarbetspartners gällande 
exempelvis destinationer, visum, valuta och vaccinationer, samt även möjligheten för användarna 

att tipsa varandra genom forum och egna artiklar för att skapa en bättre reseupplevelse. 
 



Att planera sin resa är en del av nöjet så varför inte samla allt på ett ställe? 

 

Travel Heroes erbjuder användarna att planera sin resa genom vår tjänst där man som resenär 
själv väljer hur detaljerat det skall vara. Du kan exempelvis lägga upp din resrutt, hotell, viktig 

information som du sedan delar med dig till medresenärer genom olika medium. 



Ett enkelt sätt att alltid vara uppdaterad om sin resa 

 

Vi följer med dig under resan genom vår mobila tjänst eller hemsida där du enkelt kan se din 
planering, viktiga nummer, adresser & information om destinationen. 

.  

”Tänk vad skönt att slippa alla papper att hålla reda på” 

Vad skall vi se och äta?  
Hela din planering med 

dig på resan 

Tappat ditt bankkort? Vi 
hjälper dig med viktiga 

nummer 

Enkelt dela med sig av 
planeringen för 

medresenärer direkt 

Vilket flyg skulle vi åka 
med?  

Vad var namnet på vårt 
hotell nu igen 



Att dela och visa sin upplevelse eller hjälpa andra resenärer 

 

När du väll är hemma kan du välja att dela med dig av dina upplevelser och bilder och på så sätt 
hjälpa till att skapa ett bättre resande för dina vänner, bekanta och övriga besökare.  



Logotyper och press material kan hämtas på följande adress: 

http://travelheroes.com 


