Så säger våra kunder om BL Travel

Snabba och professionella och vet vad jag vill ha
Sonja Björkén
aktiv inom det
internationella

Jag blir alltid trevligt bemött och därtill har jag alltid kontakt med samma
person som kan mig och vet vilka preferenser jag har. Birgitta ger mig
snabb och professionell service. Dessutom föredrar jag att vara kund i ett
litet företag, och att det är en kvinnlig företagare gör inte saken sämre,
tvärtom!

BL Travel är för mig en engagerad och rätt partner
Lars Adeheimer
affärsman

Birgitta fins alltid tillgänglig. Exempelvis satt jag i bil i Tyskland och
upptäckte att jag inte skulle hinna med färjan. Jag ringde Birgitta som
inom 10 minuter kom tillbaka och hade ändrat min resa till annan avgång
samt annan hamn så jag kom hem på kvällen. Den servicen får man
ingen annan stans. Bara att gratulera BL:s kunder och givetvis Birgitta.

Den enda resebyrån med realtidsservice
Ulf Löwenhav
affärsman

Jag har valt BL Travel för att det är den enda resebyrån med
realtidsservice – man kan sms:a när det är något man undrar över eller
vill ha gjort, samt att det är en och samma person som man har kontakt
med. Dessa saker sammantaget medför att mina resor funkar och det blir
som jag vill ha det.

BL Travel tar hand om alla mina resor
Joachim
Kuylenstierna
affärsman

Förr hade jag en agent för privata resor, och en för affärsresor. De
senaste 4 åren har jag låtit BL fixa allt, och det tänker jag fortsätta göra!
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