SISTE NYTT

Gründeren Tom Ottmar:

Buss/Biltransport

Vurderer å selge "AltomReiser.no"

Cruise/Ferjer

Den norske reiseportalen "AltOmReiser.no" kan bli solgt - eller lagt ned. Årsaken er at
grunnleggeren Tom Ottmar skal begynne i annen virksomhet. Salget av flybilletter via
nettstedet vil bli stengt ned for publikum den 17.desember - dersom ikke det er solgt
innen da. - Det ble for tungt å drive dette som én-manns bedrift , sier Tom Ottmar til
boarding.no

Hotell/Restaurant
Luftfart
Reiseliv
Samferdsel
Tog/Bane
Til Forsiden

Nettstedet "AltOmReiser.no" ble lansert i mai 2001.
Målgruppen var reiseglade nordmenn som her kunne finne
detaljert informasjon om de mest besøkte reisemålene eller
kjøpe flybilletter, charterturer, restplasser, hotell og leiebil.

SØK I ARKIVET

Søk
SMÅPLUKK

Slutt fra nyttår...

Inn og utland
FORUM

Fra 1. januar 2005 er det slutt for grunnleggeren Tom
Ottmar. Han begynner da som reportasjeleder i
Aftenpostens nye forbrukersatsing på nettet.

Les Innlegg
Registrering
Innlogging
ENGLISH NEWS

Latest News
DANMARK

Seneste Nyheder
SVERIGE

- Det ble for tungt å drive dette som én-manns bedrift. Det
ble mer reisebyrådrift enn skrivende journalistikk, som var
selve tanken bak nettstedet. Til tider har det vært svært
(Kilde: faximile altomreiser.no)
slitsomt, da man ”som liten” kan oppleve store problemer
med å få gunstige avtaler med enkelte leverandører, som bidrar til å fordyre selve produktet, sier
Tom Ottmar til boarding.no.

Senaste Nytt
REISEINFO

Til tross for dette har Alt om Reiser omsatt for rundt 10 millioner kroner i 2004.

Reise Tips
REISEINFO

Ambassader
Kataloger
Rutetabell Fly
Reise Guide
Reiseselskaper
Reise Tilbud
Severdigheter
Turistkontorer

Stanser salg av flybilletter...
Men fra den 17. desember er det slutt, da vil salget av flybilletter bli stanset, dersom ikke nye eiere
overtar.
- Så langt har det kommet til noen få interessenter, så får vi se om nettstedet lever videre,
avslutter gründeren bak AltOmReiser.no
Ottmar gleder seg til å ta fatt på sin nye jobb, og ser mer på sin opptreden med salg av reiser, som
et gjestespill. Til tross for det påpeker han at han har stor glede av å drive nettstedet, som har fått
stor oppslutning fra forbrukerne.

GALLERI

Se Bildene
REISEFOKUS

Tom Ottmar var også mannen som i sin tid startet ABC Startsiden, et av Norges best besøkte
nettsteder.

Travel Latvia/Riga
FRA BRANSJEN

Sist oppdatert: 01.12.04 10:59

Navn i Bransjen
Pressemelding
Jobbmarked
NETTINFO

Aviser/Magasiner
Bilutleie
Flyselskaper
Flyplasser
Reisebyrå
VÆRET

Klima
TAF/METAR
Veimeldinger
BOARDING.NO

Kontakt oss
Om oss
Annonsering
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