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Tallink Silja AB är det ledande serviceföretaget inom passagerar‐ och 
lasttrafiken på Östersjön. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, 
Riga, Helsingfors och Åbo, samt mellan Kapellskär och Paldiski. Tallink Silja 
ingår i Tallink‐koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som 
ingår i OMX. 
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Tallink Silja och Resia inleder fördjupat samarbete 

 
Tallink Silja och Resia har tecknat ett avtal om fördjupat samarbete gällande 
marknadsföring och försäljning. Resia blir därmed en prioriterad återförsäljare av 
Tallink Siljas produkter inom privatresor, affärsresor och grupp & konferens i 
Mälardalsområdet.  
 

- Vi är mycket glada för detta fördjupade samarbete med Resia. Deras 
professionella kunnande, höga servicenivå och geografiska spridning i landet är till 
stor fördel för försäljning och marknadsföring av våra produkter säger Roger Björk, 
Försäljningsdirektör på Tallink Silja AB. 

 
Avtalet om fördjupat samarbete avser åtta av Resias butiker i främst Mälardalen där 
Tallink Siljas produkter ska vara de prioriterade färjeprodukterna på Östersjön. Tallinks 
och Silja Lines fullständiga produktsortiment finns därmed till försäljning i Resias butiker i 
Eskilstuna, Katrineholm, Linköping, Nyköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro. 
 

- Tallink Siljas produkter är mycket uppskattade av våra kunder inom både privat- 
och affärsmarknaden, och vi ser fram emot ett fördjupat och bra samarbete. Vi är 
väldigt glada över att ha blivit utvalda att få vara Tallink SiIljas partner på de lokala 
marknaderna, och det stödjer vår ambition att ha markandens bredaste utbud, 
säger Bo Jakobsson, försäljningsdirektör på Resia AB.   

 
 
Resia – vinnare av Business Travel Award 2012 
För femte gången på sex år utsågs Resia till Sveriges bästa affärsresebyrå 2012 i Business Travel 
Awards. Resia har framröstats av 3000 beslutsfattare för bland annat prisvärdhet och god service. 
 
Tallink Silja – vinnare av Grand Travel Award 2012 
Bland drygt 1 200 resebyråsäljare utsågs Tallink Silja för sjuttonde gången som vinnare i sin 
kategori. Grand Travel Award är resebranschens årliga gala och arrangeras av 
  
 
AS Tallink Grupp är det ledande passagerarrederiet på Östersjön med 19 fartyg som 
trafikerar under varumärkena Tallink och Silja Line på sex linjer. Tallink har 6800 anställda i 
Estland, Finland, Sverige, Lettland, Ryssland och Tyskland 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
 
Tallink Silja AB  Resia 
Roger Björk,   Bo Jakobsson 
Försäljningsdirektör  Försäljningsdirektör  
Tel. 08 – 666 35 64  Tel: 070-653 60 15 
E-mail: roger.bjork@tallinksilja.com E-mail: bo.jakobsson@resia.se 
  
www.tallinksilja.se  
www.resia.se  


