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Pressmeddelande 2022-04-29 

Travis och Brick inleder nytt samarbete 
Travis, den smarta reseplaneraren, inleder samarbete med Brick Technology AB. 
Ett samarbete som ger alla Travis användare möjlighet att hitta Bricks portabla 
powerbanks för laddning av mobiltelefoner direkt i Travis-appen. Allt för en optimal 
upplevelse av Travis. 

Travis är en smart reseplanerare där kollektivtrafik, bildelning, elsparkcyklar och taxi 
kopplas samman med både reseinformation och on demand-tjänster i realtid. Aldrig 
tidigare har det varit så enkelt att välja hur du vill ta dig fram och betala för din resa. 

Travis fortsätter att växa med nya tjänster, funktioner, samarbeten och användare. Appen 
har idag blivit den största och snabbast växande plattformen för kombinerad mobilitet 
eller MaaS (Mobility as a Service) i Sverige.  

Från och med nu hittar du Bricks hundratals portabla laddare i Travis karta.  

− Vi försöker ständigt erbjuda fler och bättre tjänster till våra Travisanvändare. Det känns 
därför extra kul att nu kunna erbjuda Bricks powerbanks (portabla laddare) som våra 
användare har efterfrågat när man använder Travis mycket, säger Petra Axelsson, vd på 
Nobina Travis 

− Att Brick nu samarbetar med Travis känns helt naturligt för utvecklingen av mobilitet där 
mobiltelefonen står i centrum för användandet. Hur många procent mobilbatteri du har 
kvar ska inte avgöra hur din dag kommer se ut. I och med att du nu kan hyra en Brick 
powerbank med Travis-appen hoppas vi kunna bidra till en smidigare upplevelse med 
säkrare och ännu trevligare resor, säger Emil Esselin VD på Brick 

Brick är en Stockholmsbaserad startup som tar mobil laddning in i delningsekonomins 
era. Brick är ett nätverk av stationer som erbjuder laddning var- och närsomhelst. Genom 
Brick-appen kan användaren hyra en powerbank vid en av Bricks stationer och sedan 
lämna tillbaka den vid vilken station de vill. Bricks portabla laddare fungerar för flera olika 
uttag och kan användas för till exempel telefon, surfplatta och hörlurar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 
Emil Esslin, Co-founder & CEO, Brick Technology AB 
emil@brickapp.se   +46 70 432 81 18 

Om Travis 
Nobina Travis AB är en del är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. 

Med 13 000 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 uppdrags-
givare 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. 
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Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2021/2022 närmare 13 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans respektive Ørslev. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.  

Mer information finns på: www.nobina.com  
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