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INBJUDAN	  TILL	  INVESTERARKVÄLL	   

Transiro	  Int.	  AB	  (publ)	  bjuder	  in	  till	  en	  investerarkväll	  där	  vi	  tillsammans	  med	  3	  andra	  
intressanta	  och	  aktuella	  företag	  kommer	  presenteras.	   

Datum	  	  	   Torsdag	  7	  februari	  2019 	 
Tid	  	   	   17:30	  –	  20:30 	 
Plats	  	   	   GT	  30,	  Grev	  Turegatan	  30,	  Stockholm	  	  
Anmälan	  	   info@transiro.com	 
  
  
Program	   

17.30-‐18.00	  Registrering	  och	  välkomstdrink	   

18.00-‐18.30	  Raybased	  presenteras	  av	  Jonas	  Almquist,	  VD	   

Raybased	  är	  ett	  svenskt	  PropTech-‐bolag	  med	  ett	  öppet	  trådlöst	  nätverk	  för	  fastighetsautomation.	  
Nätverket	  övervakar,	  styr	  och	  optimerar	  tekniska	  system	  i	  fastigheter	  t.ex.	  värme,	  ventilation	  och	  
belysning.	  Det	  kommunicerar	  med	  befintliga	  fastighetssystem	  på	  marknaden	  och	  möjliggör	  enkel	  
integration	  mot	  framtida	  IoT-‐tjänster.	  Raybaseds	  fokus	  är	  att	  förenkla	  vardagen	  via	  digitalisering.	  
www.raybased.com.	   

18.30-‐19.00	  Wifog,	  presenteras	  av	  Martin	  Litborn,	  VD	   

Wifog	  är	  en	  lojalitetsaktör	  som	  ger	  sina	  medlemmar	  möjligheten	  att	  genom	  aktivitet	  och	  aktiva	  val	  ta	  
del	  av	  sitt	  konsumentvärde	  genom	  Wifogs	  poängsystem.	  Bolaget	  utvecklar	  hela	  tiden	  möjligheterna	  
för	  medlemmarna	  att	  samla	  poäng	  och	  även	  möjligheter	  att	  använda	  dem.	  Plattformen	  är	  uppbyggd	  
så	  relevanta	  nyckeltal	  kan	  drivas	  genom	  en	  incitamentsmodell	  i	  poängsystemet.	  Nyckeln	  i	  Wifogs	  
plattform	  är	  att	  aggregera	  så	  stor	  användarbas	  som	  möjligt	  för	  att	  transformera	  marknadskraften	  i	  
användarbasen	  och	  konvertera	  detta	  till	  konsumentvärde	  för	  användarna.	  Wifog	  skapar	  direkta	  och	  
synliga	  värden	  för	  konsumenter	  och	  värden	  för	  företag	  och	  organisationer	  genom	  ökat	  
kundengagemang,	  aktivitet	  och	  lojalitet.	  Mer	  information	  på	  www.wifog.com.	   

19.00-‐19.30	  Transiro,	  presenteras	  av	  Johan	  Eriksson,	  VD	   

Transiro	  utvecklar	  och	  säljer	  affärssystemet	  Kassanova	  för	  fackhandel	  (järn-‐,bygg-‐,hobby-‐	  och	  
färghandel)	  och	  Klartext,	  det	  marknadsledande	  planeringssystemet	  för	  bussbolag	  i	  Sverige.	  
Dessutom	  säljer	  vi	  systemlösningar	  för	  buss	  samt	  flygplats	  terminaler	  där	  vi	  validerar	  att	  rätt	  fordon	  
har	  tillträde	  till	  terminalen.	  Transiro	  har	  även	  utvecklat	  och	  säljer	  ett	  komplett	  taxibokningssystem	  
med	  bokningsapp,	  chaufförsapp	  och	  trafikledning.	  Klartext	  ökar	  lönsamheten	  genom	  att	  optimera	  
planering	  av	  chaufför,	  buss	  samt	  tur	  och	  är	  utvecklad	  för	  linjetrafik,	  skoltrafik	  och	  beställningstrafik.	  
Kassanova	  ger	  handlaren	  full	  kontroll	  från	  order,	  lager,	  kassa	  samt	  fakturering.	  Mer	  information	  om	  
bolaget	  finns	  på	  www.transiro.com..	   

19.30-‐20.00	  Evendo,	  presenteras	  av	  Kasper	  Larsen,	  VD	   

Evendo	  är	  världens	  första	  helautomatiska	  evenemangsplattform,	  enklast	  beskrivet	  som	  
"booking.com	  för	  evenemang"	  med	  ett	  inbyggt	  planeringsverktyg.	  Plattformen	  möjliggör	  effektiv	  och	  
enkel	  planering	  av	  företagsevenemang	  med	  inbyggd	  direktbokning	  som	  ger	  en	  aldrig	  tidigare	  skådad	  
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effektivitet	  för	  både	  arrangör	  och	  leverantör.	  Trots	  en	  stor	  global	  marknad,	  har	  ingen	  direkt	  
konkurrent	  etablerat	  sig.	  Evendo	  lanserades	  i	  Danmark	  2016	  -‐	  och	  under	  det	  första	  året	  bokades	  mer	  
än	  50	  000	  evenemangsupplevelser	  av	  främst	  stora	  företagskunder	  och	  bolaget	  såg	  en	  månadstillväxt	  
på	  mer	  än	  30	  procent.	  Nyligen	  har	  företaget	  lanserat	  i	  Storbritannien	  och	  håller	  på	  att	  påbörja	  en	  
global	  expansion.	  Mer	  information	  om	  bolaget	  finns	  på	  www.evendo.com	  samt	  
http://about.evendo.com.	   

20.00-‐20.30	  Lättare	  förtäring	  med	  dryck	   

Möjlighet	  att	  mingla	  och	  prata	  med	  respektive	  företrädare	  för	  bolagen.	   

  
VÄLKOMNA!	   

  
  
För  mer  information,  vänligen  kontakta:  
Johan  Eriksson,  VD  Transiro  
Telefon:  070-372  82  17  
E-post:  johan.eriksson@transiro.com  

  
Om  Transiro  

Transiro	  utvecklar	  och	  säljer	  affärssystemet	  Kassanova	  för	  fackhandel	  (järn-‐,bygg-‐,hobby-‐	  och	  färghandel)	  och	  Klartext,	  det	  
marknadsledande	  planeringssystemet	  för	  bussbolag	  i	  Sverige.	  Dessutom	  säljer	  vi	  systemlösningar	  för	  buss	  samt	  flygplats	  
terminaler	  där	  vi	  validerar	  att	  rätt	  fordon	  har	  tillträde	  till	  terminalen.	  Transiro	  har	  även	  utvecklat	  och	  säljer	  ett	  komplett	  
taxibokningssystem	  med	  bokningsapp,	  chaufförsapp	  och	  trafikledning.	  Klartext	  ökar	  lönsamheten	  genom	  att	  optimera	  
planering	  av	  chaufför,	  buss	  samt	  tur	  och	  är	  utvecklad	  för	  linjetrafik,	  skoltrafik	  och	  beställningstrafik.	  Kassanova	  ger	  
handlaren	  full	  kontroll	  från	  order,	  lager,	  kassa	  samt	  fakturering.	  Mer	  information	  om	  bolaget	  finns	  på	  www.transiro.com 


