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Allt fler resebyråer ansluter sig som partner till Arrive Agencies

Först ut som partner till Arrive Agencies var Scanworld, Hansen anslöt sig i april och Smålands
Affärsresor, eXcits och XLNT Travel blev partner den 1 juli.
-

Det känns fantastiskt att starten av företaget har gått så bra, säger Annika Hultgren, VD för
Arrive Agencies. Intresset är stort för de tjänster som vi erbjuder.

För att stödja tillväxten inom resebranschen måste man vara snabbare, vassare och effektivare än
konkurrenterna. Arrive Agencies vill vara förstahandsvalet för de resebyråer som vill hänga med in i
framtiden. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla nya och moderna tekniska lösningar som
överensstämmer med kundernas önskemål och behov. Utvecklingen sker snabbt och man måste
därför vara på tå och beredd att anamma ny teknik, vilket är kostsamt för en enskild resebyrå.
-

För att kunna få tillgång till de mest förmånliga avtalen hos primärt
flygbolagen så måste vi finnas i ett större sammanhang. När vi ställdes
inför några möjligheter blev Arrive Agencies ett enkelt val.
Helt enkelt en bra lösning för Hansen med många nya möjligheter
framför oss genom Arrive Agencies. säger Conny Lingmerth, VD för
Hansen. För oss är det en möjlighet att kunna följa med i utvecklingen
till rimliga kostnader och få tillgång till bra avtal, detta klarar vi inte på
egen hand.

Förutom tillgång till marknadsledande leverantörsavtal får partnerbyråerna tillgång till Arrive jour som
finns tillhands och servar byråernas kunder utanför deras ordinarie kontorstid, teknik och IT support,
utveckling av nya moderna tekniska lösningar och mycket mer.
För mer information kontakta:
Annika Hultgren, VD Arrive Agencies AB
070-860 65 66, e-post: annika.hultgren@arriveagencies.com

Conny Lingmerth, VD Hansen
070 – 187 87 50 e-post: conny.lingmerth@hansen.se

Arrive Agencies är ett modernt företag som samordnar leverantörsinköp och utveckling av produkter, tjänster och system för
marknadsledande affärsresebyråer. Som partnerbyrå till Arrive Agencies får ni bland annat tillgång till marknadsledande
leverantörsavtal, jourtjänster, support och moderna tekniska lösningar. Arrive Agencies AB grundades 2016 och ingår i
koncernen Edward Lantz AB. För mer information www.arriveagencies.com

