
Bamse förlänger avtal med Fritidsresor

Fritidsresor och Bamse förlänger det avtal som skrevs 1983 då BAMSE-klubben bildades.

TUI Nordic, där Fritidsresor ingår, och BAMSE Förlaget har förlängt samarbetsavtalet beträffande researrangörens BAMSE-klubben, användningen av
BAMSE samt tillhörande Bamseaktiviteter och material.

– Vi är verkligen glada att fortsätta vårt drygt 30-åriga samarbete med BAMSE Förlag och bröderna Dan och Ola Andréasson, säger Eivor Andersson, VD
för TUI Nordic/Fritidsresegruppen.

Enligt researrangören har antalet resenärer till Blue Village-hotellen med BAMSE-klubben ökat med 40 procent de senaste fem åren och är de hotell som
bokas upp snabbast. I sommar deltar över 15 000 barn i Fritidsresors BAMSE-klubben.

– Få varumärken har en så tydlig frontfigur som vi har med Bamse och barnen i Bamseklubben tillhör våra allra nöjdaste resenärer, säger Eivor Andersson.

– Det är fantastiskt roligt att Bamse blivit en sådan symbol för Fritidsresor, semester och familjeglädje, säger Ola och Dan Andréasson.

Fritidsresors Bamseklubben:

Ålder: 3-5 år.
Finns endast på Fritidsresors Blue Village-hotell.
2 timmar per dag, fem dagar i veckan.
Pris: En vecka kostar 450 kr (lågsäsong) eller 550 kr (högsäsong).Två veckor kostar 700 kr (lågsäsong) eller 900 kr (högsäsong). (kostnadsfritt från
sommaren 2016)
Bokas hemifrån, innan avresa. (bokas på plats från sommaren 2016).
Bamseklubben leds av Fritidsresors egna barnklubbsvärdar.

Bilder

På bilden: Eivor Andersson, VD, TUI Nordic/Fritidsresegruppen samt Ola och Dan Andréasson, Bamse Förlag. Ytterligare bilder finns tillgängliga.

För mer information:

Mathias Bergendahl, Informationschef Fritidsresor, 08-720 74 96 eller 076-104 99 71.

TUI Nordic/Fritidsresegruppen är med en marknadsandel på 20 procent den största aktören på den nordiska resemarknaden. Koncernen etablerades 1961 och erbjuder charterresor, flyg
och kryssningar. Några av de populäraste resmålen är Kanarieöarna, Thailand och Turkiet. TUI Nordic/ Fritidsresegruppen består av researrangörerna Fritidsresor, TEMA, Nazar och
WonderCruises, Star Tour i Danmark och Norge, Finnmatkat i Finland och flygbolaget TUIfly Nordic. Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande resekoncernen TUI Group, världens
ledande turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över. Koncernen är baserad i Tyskland och TUI Groups aktie är med i både FTSE 100 index, som är ledande på
Londonbörsen och Tyska MDax. Under det finansiella året 2013/14 noterade TUI Group en omsättning om €18.7bn och ett operativt resultat om €869m. Gruppen har omkring 77,000
anställda i 130 länder och erbjuder sina cirka 30 miljoner kunder heltäckande service från bokning till hemkomst. TUI täcker med sin verksamhet hela den turistiska värdekedjan, vilket
innefattar ledande researrangörer 1,800 resebyråer i Europa, sex flygbolag med mer än 130 medium- och långdistansflygmaskiner, mer än 300 gruppägda hotell däribland RIU och
Robinson. Med kryssningsfartyg som MS Europa och lyxkryssningsfartyget MS Europa 2, TUI Cruises “Mein Schiff” flottan och fartyg under varumärket Thomson Cruises i Storbritannien
så är TUI väl positionerat på den starkt växande kryssningsmarknaden. Globalt ansvarför hållbar ekonomi, ekologi och social verksamhet är grundläggande i vår företagskultur. Som den
enda turistgruppen i världen är TUI är medlemmar av FNs Global Compact. Samtidigt är koncernen listad på välrenommerade Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).


