Persontransport i høj kvalitet
– til erhverv og event

LIMO GROUP – BUSINESS TRANSPORT

Kompromisløs service
og tilfredse kunder

”Vi brugte Limo Group første gang i 2006.
Siden da har de stået for alle vores længere transporter ind og ud af Herning.
Dermed får vores gæster et første indtryk af os, som siger wauw!
Den betydning skal man ikke kimse af.”
Inge Andersen, Direktionssekretær, Egetæpper A/S

●

Virksomheder
●

●

Offentlig

●

●

Ministerier og ambassader
Hotel og konference

●

●

Koncert og festival

ONLINE BOOKING
NEMT. OVERSKUELIGT. EFFEKTIVT.
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●

●

●

LUFTHAVNSTRAN

Dine kunders besøg starter og slutter i lufthavnen. Derfor har vi
lavet et unikt setup, som sikrer dig, at dine gæsters kørselsoplevelse
harmonerer med det indtryk, du ønsker at give af din virksomhed.
Ikke for meget, ikke for lidt. Lige tilpas.

●

Nemt

●

Komplet onlinesetup med booking og direkte kontakt til chaufføren.
●

Trygt

●

Ingen bekymringer, vi tager hånd om dine gæster.

Attraktive priser

●

●

Markeds bedste produkt, til yderst attraktive priser.
●

Fleksibel flåde

●

Biler i alle størrelser, uanset om det er business eller VIP.
●

De bedste chauffører

●

Det er dem, der gør forskellen. Behageligt og med fuld diskretion.

OGSÅ TIL MEDARBEJDERE
Sikker, behagelig transport behøver ikke være forbeholdt gæster. Det er også vigtigt,
at egne medarbejdere kommer godt til og fra lufthavnen. Rettidigt og sikkert. Så skal
du ikke spekulere på, om de kommer afsted til tiden.

NSFER
MARKEDETS
BEDSTE PRODUKT
TIL YDERST
ATTRAKTIVE PRISER

Komplette, skræddersyede
transportløsninger
Hos LIMO GROUP handler det om mennesker – ikke kun om biler.
Vi har leveret persontransport i høj kvalitet af enkeltpersoner eller grupper
i mere end 20 år. Det er din garanti for et konkurrencedygtigt produkt.
Og at vi også er her i morgen.
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●

Fleksibel flåde

●

Uanset om det er business eller VIP, så har vi en bil eller en bus, der passer til opgaven. Og i tillæg til vores egen flåde
har vi gennem et omfattende partnernetværk adgang til endnu flere køretøjer – og fly.

●

De bedste chauffører

●

Vi bruger kun veluddannede og erfarne chauffører, som brænder for, at passagererne
altid får den ønskede service og en god oplevelse. Det er chaufførerne, der gør forskellen.

●

Udvidet service og sikkerhed

●

Sikkerhed i og omkring kørslen er en selvfølge. Vi er på Rigspolitiets kørekurser som en af de eneste
private aktører, og desuden er vi godkendte af PET. Har du brug for ekstra sikkerhed til din transport eller dit arrangement,
kan vi også klare det, ligesom vi gerne tager os af hotel og restaurationsbookinger.

●

Planlægning og koordinering
Vi tager os af det hele. Fortæl os hvem, hvor og hvor mange, så sørger vi for al planlægning og koordinering.
Du skal kun henvende dig et sted - og du kan være tryg ved, at vi løser opgaven.

Den bedste pris

●

●

Vi ser din opgave som en helhed. Både i forhold til vores ressourcer og den sammenhæng, vi skal indgå i.
På den måde kan vi lave de bedste løsninger – til de skarpeste priser. Og du kender altid prisen på forkant.

●

20 års erfaring

●

Siden starten har vi kørt med sportsstjerner, præsidenter, direktører, rejsemontører,
konferencegæster, turister og alt derimellem. Vi har løst opgaver for stort set alle typer organisationer:
Virksomheder, det offentlige, ministerier, ambassader, rejsebureauer, hoteller og events. Vi kan også løse din.

●
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