
 
 

 

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 

Resekompani AB grundades 1989 av Tomas Roslund och Jan Forsstedt. Sedan 2016 är även Monica Børsheim och Ulrica 

Malmesjö delägare. Nu till årsskiftet 2017-2018 kommer Monica och Ulrica att ta över företaget helt. Monica har arbetat på 

Resekompani AB i 20 år och Ulrica i 11 år, så de bägge har mångårig erfarenhet inom företaget och med dess kunder och 

leverantörer. Resekompani AB är en fullservicebyrå för affärs-, grupp- och konferenskunder. Stora och små möten är företagets 

kärnverksamhet. Resekompani AB har 9 anställda och har sitt säte i Sandviken www.resekompani.se  

 

 

Pressmeddelande    2017-09-04  

 

Resekompani AB ansluter sig som partner till Arrive Agencies 

Intresset för att ingå i ett  partnerskap ökar inom resebranschen. Resekompani AB i Sandviken har 

ingått i ett partnerskap sedan 2010. Från och med 1 september är de nu partner till nybildade Arrive 

Agencies. 

- Vi ser det som en styrka att vara med i ett partnersamarbete och känner att Arrive Agencies 

passar oss bra. En stor fördel är att Arrive Agencies är svenskägda, säger  Monica Børsheim 

en av delägarna av Resekompani AB. Vi verkar mest inom den svenska marknaden och 

därför tilltalade detta koncept oss. Det är också värdefullt att ha det forum som ett partnerskap 

innebär för att kunna diskutera gemensamma utmaningar och finna gemensamma lösningar. 

Annika Hultgren som är VD för Arrive Agencies har lång erfarenhet av resebranschen och säger att 

hon är övertygad om att det kommer att bli nödvändigt för mindre resebyråer och resebyråkedjor att gå 

samman genom partnerskap för att kunna hänga med i den dyra men nödvändiga tekniska 

utvecklingen.  

Detta bekräftas också av Ulrica Malmesjö, delägare, Resekompani AB: 

- I takt med att allt blir mer och mer digitaliserat är det a och o att kunna möta kundernas 

förväntningar med moderna och användarvänliga tekniska lösningar. Dessutom kommer vi, 

via ett partnersamarbete, tillsammans upp i större volymer och får bättre förutsättningar i 

förhandlingarna om konkurrenskraftiga leverantörsavtal, vilket i slutändan självklart gynnar 

våra kunder. Det är både tids- och kostnadseffektivt med förhandlingar via ett partnerskap. 

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 

Monica Børsheim, delägare, Resekompani AB 

026-26 70 70, e-post: monica@resekompani.se 

Ulrica Malmesjö, delägare, Resekompani AB 

026– 26 70 70, e-post: ulrica@resekompani.se  

Ulrica Malmesjö, Resekompani AB, Annika Hultgren, 

Arrive Agencies och, Monica Børsheim, Resekompani AB. 
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