
    
   

 

Ticket Privatresor är Nordens största privatresebyråkedja som erbjuder resor från samtliga ledande charter- och researrangörer, kryssningsrederier samt flygbolag 
och hotell. Ticket har en andel på den svenska marknaden på cirka 40 procent av de resebyråsålda charter- och reguljärflygspaketen. Försäljningen i Sverige och 
Norge bedrivs från 72 butiker, telefon och online via ticket.se och ticket.no. I Danmark sker försäljningen via ticket.dk och i Finland via ticket.fi. Försäljningen uppgår 
till ca 4,6 miljarder kronor och bolaget har ca 330 årsanställda. Ticket Privatresor ägs av investmentbolaget Braganza. Ticket gör det enkelt för dig att hitta och boka 
rätt resa.  
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Ticket Privatresor satsar i Tyskland 

 
Nordens största privatresebyråkedja Ticket tar nu klivet in på den tyska online-marknaden 
under det nya varumärket Airngo. I början av september lanserades den nya resesajten för 
flygresor, hotell och hyrbilar. Fokus ligger på att det ska vara snabbt, enkelt, billigt och 
tryggt att boka resor.   

 
De senaste åren har Ticket Privatresor satsat rejält på sin onlineverksamhet. Företaget har därmed 
lyckats skapa en välfungerande modell för framgångsrik onlineförsäljning i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Med starka resultat i ryggen är Ticket nu redo att expandera ytterligare.  

 
– Vi har haft en stabil och hög tillväxt på våra befintliga onlinemarknader och är nu mogna för att 
växa geografiskt. Genom åren har vi skaffat oss goda förutsättningar att effektivt kunna driva 
onlineaffären, säger Pelle Svensson, försäljningschef online på Ticket.  
 
I framtagandet av den nya sajten Airngo har Ticket utgått från Tickets befintliga sajter för att få med 
alla erfarenheter och optimeringar som gjorts under utvecklingen av de befintliga sajterna. 
Utgångspunkten har varit att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för kunderna att snabbt 
hitta det de söker och kunna genomföra en bokning, oavsett om det är en komplett paketresa eller 
endast en hotellövernattning.  
 
– I utformningen av Airngo har vi hela tiden utgått ifrån kundernas önskemål och beteenden vad 
gäller resebokningar online. Vi är mycket nöjda över resultatet och har fått positiv feedback från de 
som har fått testa sajten, säger Pelle Svensson.   
 

 
För mer information, kontakta: 
Pelle Svensson, försäljningschef online, Ticket Privatresor 
E-post: pelle.svensson@ticket.se  Tel: 070 670 12 39 
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