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Amadeus utser ny VD för Skandinavien
Johan Nordqvist antar det regionala ledarskapet för Amadeus i Skandinavien
utöver rollen som Vice President för Airlines i Norden och Baltikum.
Johan Nordqvist som är baserad i Stockholm kommer också att leda Amadeus
kontor i Köpenhamn och Oslo. Johan har mer än 25 års erfarenhet av att leda
organisationer inom olika branscher i Skandinavien, Storbritannien, USA och
Asien. Johan har sedan 2004 arbetat för Amadeus i olika kommersiella
ledarroller på både Travel Channel och Airlines divisionerna i Asien och
Stillahavsområdet (APAC). Innan flytten till Sverige var han som Vice
President, APAC Partner Markets, ansvarig för att leda relationerna med
Amadeus distributionspartners i APAC.
Johan har haft ledande befattningar inom rese-, detaljhandel och digital
handel baserade i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA och Thailand innan
han började på Amadeus.
Johan Nordqvist ersätter Ulla Persson, som efter 11 år på Amadeus i
Skandinavien beslutat att gå i pension i slutet av juni. Ulla Persson har
arbetat för Amadeus i olika kommersiella ledarroller, och under de senaste
åren har hon även varit landschef för Skandinavien.
Ulla Persson, Amadeus Associate Director, Business Travel in Northern,
Eastern, Central, Southern Europé kommenterar den nya utnämningen. ”Johan
passar perfekt i denna roll med sin tidigare erfarenhet av rese-, distributions- och
digital handel som spänner världen över. Johan har en stark strategisk och
kommersiell ledarprofil och jag känner mig trygg med att han kommer stödja
både våra kunder och anställda i Skandinavien på ett utmärkt sätt. ”
Johan Nordqvist kommer nu att säkerställa och upprätthålla gynnsamma
relationer med Amadeus flygpartners i Norden och Baltikum. Som ny VD i

Skandinavien kommer han även att arbeta tillsammans med regionala
affärschefer för att identifiera lokala affärsmöjligheter och stärka relationer
med kunder över hela resebranschen.
Johan Nordqvist meddelar; Jag ser fram emot att ta mig an den nya rollen och
att driva Amadeus tillväxt i regionerna. Min globala erfarenhet från APAC
regionen, från både resebyrå och flyg branscherna, kommer att vara en tillgång
för att stödja alla våra kunder på den skandinaviska marknaden.

Amadeus lösningar hjälper resenärer att hitta och planera sina resor genom
reseagenter, sökmotorer, charterresebyråer, flygbolag, flygplatser, hotell,
hyrbilar och tåg.
Vi har utvecklat vår teknik tillsammans med partners i resebranschen i över
30 år. Genom att kombinera omfattande insikter i hur människor reser med
förmågan att utveckla och leverera de mest komplexa, pålitliga och
verksamhetskritiska system för våra kunder bidrar vi till att koppla samman
1,6 miljarder människor per år med reseleverantörer i över 190 länder.
Med 16 000 anställda på 70 kontor världen över har vi både ett globalt
perspektiv och lokal närvaro på de marknader där kunderna behöver oss.
Vi finns till för att skapa framtidens resande och arbetar ständigt för att
utveckla bättre teknik som skapar bättre resor.
Amadeus är ett IBEX 35-företag, listat på spanska börsen under AMS.MC.
För mer information om Amadeus, besök www.amadeus.com. Följ oss på våra
sociala kanaler: Facebook Global, Facebook Scandinavia, Twitter, Linked In
och Youtube.

Kontaktpersoner
Karin Nordenhem
Presskontakt
Marketing Communication
karin.nordenhem@amadeus.com

