
                                                   

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM 

 

 

 

 

Stockholm, 2017-06-28 

 

Johan Ekman presenterar toppmodern bussflotta med fyra nya bussar 
 

#ekmanbussflexibussitet 

 

Johan Ekman, Grundare och VD EkmanBuss Flexibussitet och EkmanResor 1st Bussness Class, 

presenterar en storsatsning på en toppmodern bussflotta som ett resultat av en ökande efterfråga. 

Den etablerade bussentreprenören tillika företagsledaren kompletterar därmed sin redan ansenliga 

bussflotta med fyra nya exklusiva bussar. Bussarna är skräddarsydda efter Johan Ekmans önskemål, 

där en genomgående ergonomisk design blandats med det senaste inom high tech-lösningar. För att 

realisera visionerna har Johan Ekman tagit hjälp av branschkollegan Jocke Bay, Svenska Neoplan AB, 

som har försett Johan Ekman med tre av bussarna. Den fjärde levereras av VDL. 

 

- Det är fantastiskt roligt att efterfrågan på EkmanBuss Flexibussitets tjänster växer så pass mycket. 

Många av mina allra lyxigaste bussar har levererats av Jocke Bay och hans pappa Claus Bay på 

Svenska Neoplan AB. Det säger något om mitt stora förtroende för dem och företaget. Nytänket 

är genomgående från sömmarna i de ergonomiska sätena till all modern teknik som lyfter 

bussresan ännu mer, säger Johan Ekman, Grundare och VD EkmanBuss Flexibussitet och 

EkmanResor 1st Bussness Class.  

 

- Johan Ekman köpte sin allra första buss av oss för snart 30 år sedan, och vi har alltjämt fortsatt ett 

gediget samarbete som vi värnar om. Idag är vi en av de största leverantörerna på den svenska 

marknaden, och har genom Johan Ekman och hans företag funnit en ömsesidig perfektion i 

leveranserna. Det är alltid lika roligt att förverkliga Johans höga ambitioner, säger Jocke Bay, 

Svenska Neoplan AB. 

 

 

För mer information, intervjuförfrågningar och ytterligare bildurval, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR  

Telefon: +46 (0)8 661 11 75  

Mobil: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com 

 

Om EkmanBuss Flexibussitet 

Sedan 25 år tillbaka har ledord som småskalighet och personlig service etablerats som kännetecken för 

EkmanBuss Flexibussitet. Med våra miljövänliga och moderna bussar, i en eller två plan, med fokus på yttersta 

komfort och säkerhet garanterar vi alltid en helhetsupplevelse med det lilla extra. Vårt mål är att du som kund, 

oavsett om du befinner dig på en resa runtom i Sverige eller ute i Europa med EkmanBuss Flexibussitet ska 

känna dig trygg och få en minnesvärd upplevelse utöver det vanliga.  

Besök gärna: www.ekmanbuss.se 


