
 

 
 

Transiro utökar verksamheten i Indien 
 
Transiro fortsätter expandera sin verksamhet internationellt och öppnar ytterligare ett 
säljkontor på den asiatiska marknaden. Det nya säljkontoret är beläget i Changdigardh i Indien, 
världens sjätte största ekonomi. 
 
Transiro har, som tidigare offentliggjorts, beviljats en affärsutvecklingscheck för 
internationalisering av Länsstyrelsen i Stockholm på 250 000 kr. Checken ska användas för 
bolagets fortsatta expansion i Asien och därmed delvis finansiera uppstarten av Transiros 
säljverksamhet i Indien. 
 
Transiro har sedan tidigare ett utvecklarkontor i Indien och väljer nu att placera sitt andra 
asiatiska säljkontor i samma region. Det nya säljkontoret kommer initialt att bestå av en heltids- 
och en deltidsanställd som kommer att bearbeta den indiska marknaden.  
 
“Efter uppstarten i Indonesien har vi sett att det finns en stor potentialen för Transiro på den 
asiatiska marknaden. Infrastrukturen för transport är inte lika strukturerad i dessa länder som 
den är i Sverige. Att det finns ett stort behov utav produkter som våra, för transportbranschen i 
den här regionen är tydligt. Det är glädjande att vi nu på så kort tid har öppnat två internationella 
säljkontor på den asiatiska marknaden. Vi ser det som en fantastisk möjlighet som vi kommer 
ta till vara på bästa sätt", säger Transiros VD Tobias Beckman 
 
Med 1,3 miljarder invånare och som den sjätte största ekonomin i världen 2017, är Indien en 
stor och stark marknad för Transiro. 
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Kontakt 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
VD Transiro - Tobias Beckman  
Telefon: 08 684 284 01 
E-post: tobias.beckman@transiro.com   
 
Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius 
Tel: 0730 - 911 211  
E-post: ir@transiro.com  
 
Denna information är sådan information som Transiro Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:e maj 2017. 
 
Om Transiro 
 
Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.  
 
Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, 
resurser och miljö.  
 
Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan 
transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala 
sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.  
 
Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – 
idag. 
 
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com 
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