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Travis och Voi fördjupar samarbetet
Travis, den smarta reseplaneraren, fördjupar samarbetet med Voi och möjliggör en
djupintegrering av tjänsterna där alla Travis användare, utöver att hitta, och
planera sin resa även kan boka och betala sin Voi-resa. Allt med samma app och
utan att behöva flera konton, inloggningar eller krångel.
Redan idag skapar Travis ett ekosystem av resmöjligheter. Att planera, söka, boka och
betala sin resa med kollektivtrafik, taxi, cyklar, bilpooler och el-scootrar och ständigt
utvecklas tjänsten med nya samarbeten, tjänster och funktioner.
− Vi försöker hela tiden att lyssna på våra användare och skapa förbättringar och
förändringar som gör appen smidigare, enklare och bättre. Att slippa flera konton, inlogg
och appar har varit efterfrågat och genom ett fördjupat samarbete med Voi kommer nu
alla användare att kunna boka och betala sin resa direkt i Travis, säger John Strand, vd
på Nobina Travis
− Samarbetet med Travis går helt i linje med vår vision för den framtida staden som
bygger på en hållbar mobilitetsmix där kollektivtrafiken är ryggraden och delningstjänster
som Voi kompletterar och gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Det ska vara enkelt att ta sig
från punkt a till punkt b, och smidigare att göra miljövänliga transportval än att använda
korta, onödiga bilresor, säger Eric André, Sverigechef på Voi Technology.
Travis är en smart reseplanerare där kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar och taxi
kopplas samman med både reseinformation och on demand-tjänster i realtid. Travis
fortsätter ständigt att växa, med nya tjänster, funktioner, samarbeten och användare och
appen har idag blivit den största och snabbast växande plattformen för kombinerad
mobilitet eller MaaS (Mobility as a Service) i Sverige.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, kommunikationschef Nobina
david.erixon@nobina.se +46 72 967 02 84
Sofie Cederberg, presskontakt Voi
sofie.cederberg@voiapp.io, +46 72 179 59 22
Om VOI
Voi är ett svenskt mikromobiltetsbolag som erbjuder delning av el-scootrar i samarbete med städer och
kommuner. Vi tror att el-scootrar kan spela en central roll i att förändra hur människor tar sig runt städer i
framtiden. Och vi vill se till att omställningen sker på rätt sätt - genom innovativ teknik, öppen och transparent
dialog med städer och regeringar samt genom att anpassa vår produkt efter lokala behov. Hoppa på en
scooter, när som helst och kör var som helst i staden på bara några minuter - helt koldioxidneutralt. Voi har
varit koldioxidneutralt sedan januari 2020 och har anammat Förenta Nationernas hållbarhetsmål som ett
vägledande ramverk och har satt en tydlig agenda för att undvika, reducera och kompensera utsläpp.
Voi är verksamma i 50+ städer i 11 länder med huvudkvarter i Stockholm och har cirka 400 medarbetare.
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Om Travis
Nobina Travis är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Travis är den största och
snabbast växande plattformen för kombinerad mobilitet eller MaaS (Mobility as a Service) i Sverige.
Med 12 000 medarbetare i fyra länder är Nobina Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag,
året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på
landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa,
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring.
Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2019 närmare 11 miljarder
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.
Mer information finns på: www.nobina.com

