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Pressmeddelande 2022-06-02 

Travis lanserar Sveriges första reseplanerare på 
arabiska 
För första gången finns nu en reseplanerare på arabiska på den svenska 
marknaden. Travis, som erbjuder både kollektivtrafik och annan mobilitet i en och 
samma app, har lanserat en uppdatering på arabiska för både iOS och Android. 
Sedan tidigare finns Travis-appen även på svenska och engelska.    

− Det måste bli enklare att resa klimatsmart, det är hela idén med Travis. Genom att 
kunna kombinera kollektivtrafik med annan mobilitet vill vi underlätta för människor att 
välja det bästa färdmedlet för varje resa. Att erbjuda appen på fler språk än svenska är 
viktigt för att fler skall få den möjligheten, säger Eric Steijer, affärschef för Travis. 
Arabiska är det näst största modersmålet i Sverige. Med över 600 000 arabisktalande i 
landet har Travis en stor potential, menar Nobina. 
I samband med lanseringen startar en information- och annonskampanj på arabiska för 
att få fler att välja Travis och kollektivtrafiken, bland annat hos Alkompis, Sveriges största 
mediehus på arabiska.   
− Att utveckla en smart och användarvänlig app är fantastiskt, men att också ha en 
strategi för rätt kommunikation för att lansera appen till målgruppen är en viktig pusselbit. 
Vi är glada att få hjälpa till med den biten eftersom vi tror att Travis kan skapa värde för 
vår målgrupp i deras vardag, säger Julia Agha, vd för Alkompis.  
− Det är naturligt att vi väljer Alkompis som partner i detta. Det har varit mycket värdefullt 
att samarbeta med dem, avslutar Eric Steijer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

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

Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi 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. 

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.  

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com  
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Om Alkompis 
Alkompis är ett mediehus som sedan 2012 skriver svenska nyheter och samhällsinformation på arabiska. 
Innehållet består av nyheter, reportage, krönikor, nöjesprogram och samhällsinformation i flera olika kanaler: 
webb, papperstidning, sociala medier, radio och webb-tv. Alkompis uppdrag är att främja integration genom 
att fylla informationsgapet i samhället. Alkompis är helt etniskt, religiöst och politiskt obundet. För mer 
information, vänligen besök www.alkompis.se  

http://www.alkompis.se/
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