
 
  
PRESSMEDDELANDE    Åre/Stockholm 2018-06-19 
Att: Nyhetschefen 
 
 

 
”Det är f-n enklare att boka semester till Borneo än till Sverige och Åre” 

This is Åre först ut med direktbokning  
av flyg via egna sajten 
 
This is Åre, ett nytt digitalt turistbolag som erbjuder ett exklusivt urval av boende och 

aktiviteter i Åre, blir nu först bland svenska fjälldestinationer med att även erbjuda bokning av 

flygbiljetter direkt på den egna sajten (www.thisisare.com).  

Det är i samarbete med Citybreak, specialist på e-handelslösningar för turistindustrin, som man 

i augusti kommer att lansera den nya tjänsten. 

 

– Det känns oerhört starkt att 

kunna erbjuda detta som en av de 

första aktörerna i den svenska 

turistnäringen. Samtidigt är det 

förstås förvånande att inte fler 

erbjuder denna service. Nu kan 

man snart, med ett stopp på vår 

sajt, boka allt man behöver för en 

komplett upplevelse i Åre oavsett 

om man kommer från 

Helsingborg eller New York, 

säger Kevin Kirk, vd This is Åre. 

 
Idén till den nya tjänsten fick 

Kevin Kirk efter att en utländsk 

familj, med pappan jobbandes i 

Sydafrika och familjen boendes i Kanada, ville till Åre i vintras. 

– Efter att ha lagt ofantligt med tid på att få ihop flygbiljetterna för hela 

familjen konstaterade pappan ”att det är f-n enklare att boka en veckas 

semester till Borneo än till Sverige och Åre”. Vi löste det manuellt för 

familjen den gången, och började efter det att titta på en lösning 

tillsammans med Citybreak direkt på vår sajt, säger Kevin Kirk. 

 
I augusti ska den nya tjänsten lanseras och därmed blir This is Åre en 

av de första att kunna erbjuda boende, aktiviteter, flyg, transfer, hyrbil 

med mera direkt på sajten. 

– This is Åre har generellt en oerhört hög servicegrad. Både våra 

svenska och internationella gäster förväntar sig det, säger Kevin Kirk. 

 
 

 

 

Till Åre med flyg från hela världen – direkt på www.thisisare.com. I augusti 

lanserar This is Åre, i samarbete med Citybreak, sin nya tjänst. 

 

Kevin Kirk, vd This is Åre. 

 

http://www.thisisare.com/


 
  
This is Åre, som startade på allvar inför vintersäsongen 2017-2018, har haft en mycket lyckad start på 

verksamheten. Man har kontinuerligt ökat antalet exklusiva boenden och kringaktiviteter samtidigt 

som man knutit partnerskap med lokala leverantörer. 

 

– Vi har ökat antalet exklusiva boendeobjekt och aktiviteter hela tiden tack vare att det funkat perfekt 

under vintern. Nu lägger vi fokus på sommaren plus att vi förbereder för vintern 2018-2019. Och då 

ska minsann gästerna som vill till Åre och den svenska fjällvärlden kunna boka flygbiljetterna direkt 

också. Det var inte en dag för tidigt, kan man tycka, säger Kevin Kirk.  

 
Bakom satsningen This is Åre står Janne Wärvik och Lars Skarke, entreprenörer som varit verksamma 

i Åre i snart 30 år. Vd för bolaget är Kevin Kirk, som tidigare bland annat var vd och initiativtagare 

bakom satsningen och utvecklingen av Funäsdalsberget och vd för Ramundberget. 

 

För ytterligare information, kontakta:  

Kevin Kirk, vd This is Åre, tfn. +46 (0)708 19 13 06, kevin@thisisare.com 

Lars Sjögrell, pressansvarig This is Åre, tfn: + 46 (0)702 69 53 00, e-post: lars.sjogrell@perspective.se 

Bilder för fri publicering, kontakta: Oscar Wiktorsson, tfn +46 (0) 702 50 97 29 
e-post: oscar.wiktorsson@perspective.se 

 

www.thisisare.se 
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