
 

 
 
 
 
 

FOREX expanderar med etablering på ny- och ombyggda Helsingfors-
Vanda flygplats 
 
FOREX stärker sin position i Norden och i Finland efter att ha vunnit Finavia:s offentliga upphandling för 
försäljning av resevaluta på Helsingfors-Vanda flygplats. Avtalet gäller med ensamrätt och sträcker sig 
från den 01 december 2021 till den 31 november 2028. 
 
Helsingfors-Vanda är Finlands största flygplats och även en av de största hubbarna mellan Europa och 
Asien. År 2019 hade flygplatsen knappt 22 miljoner passagerare varav 87 procent till eller från en 
utrikesdestination. 
Flygplatsen genomgår för närvarande det största utvecklingsprojektet i sin historia. Projektet når ett 
viktigt delmål den 01 december 2021 då passagerarna välkomnas till en ny entré till Terminal 2, en ny 
inchecknings- och ankomsthall, ett rese- och transportcenter samt nya trafikanslutningar. 
I denna nya miljö kommer FOREX att öppna ett flertal butiker och uttagsautomater, varav de första 
öppnar redan den 01 december 2021. 
 
– Utomlands görs 4 av 5 köp med kontanter och vi märker redan att efterfrågan på resevaluta ökar nu 
när världen öppnar upp. Tillsammans med en kommande digital satsning på våra webbplatser gör vi 
oss ännu mer tillgängliga för våra kunder, säger Bo Lagergren, vd FOREX. 
 
– Med FOREX närvaro på flygplatsen blir det ännu enklare för resenärer från och till Helsingfors att 
köpa resevaluta. Vi ser fram emot att bidra till en enkel och smidig upplevelse för resenärerna på 
Helsingfors-Vanda, säger Harri Andersson, chef för FOREX i Finland. 
 
För mer information, vv kontakta: 
Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 512 21 50 
Harri Andersson, chef FOREX Finland, harri.andersson@forex.fi, +358 50 5 71 1225 
 
Om FOREX: 
FOREX är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta och finns på 80 centralt belägna 
butiker och över 60 valutaautomater i Norden. 
FOREX första finska butik öppnade 1993 och var företagets första utanför Sverige. Idag finns det över 
tio butiker och uttagsautomater. Valuta kan dessutom beställas på www.forex.fi eller telefon, chatt, mail 
och Facebook Messenger. 


