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Nya Traveas.com lanserad
Idag lanseras nya www.traveas.com. Förutom att förbättra möjligheten till
allmän insikt i bolaget innebär den nya websiten även effektiv inblick i vad
bolaget erbjuder idag – det bästa inom två världar: Media & Teknologi.
Traveas ambition är alltid att vara så tydliga och transparanta som möjligt i
sin kommunikation. Den nya websiten är en viktig pusselbit i arbetet med att
leva upp till det löftet och ge företagets olika intressenter en bra över- och
inblick i bolagets erbjudande och utveckling. Sajten är också en viktig
förlängning av det varumärkesarbete som bolaget arbetat hårt med för
respektive affärsområde under sommar och tidig höst 2012.

Generell företagsinformation kommer primärt att vara på engelska, liksom
information kring affärsområdet Teknologi (då vi har många internationella
kunder runtom i världen som använder våra tjänster).
Information kring vårt affärsområde Media kommer primärt vara på svenska.
Givetvis kommer även finansiell information att vara på svenska, då vi är ett
publikt bolag listade på Aktietorget i Stockholm.
För mer information om nya www.traveas.com eller generell information om
Traveas som bolag, tveka inte att höra av er till:
Jack Melcher-Claesson
Co-Founder
Traveas AB
+46 70 787 20 08
jack@traveas.com
Ps. för korta snabba uppdateringar i vardagen, följ oss på Twitter
(@TraveasHQ) och/eller gilla oss på www.facebook.com/traveas.

Traveas – the best of two worlds: Technology & Media
We think that great companies will be defined by their ability to handle
change. And change is surely something that Traveas have gone through,
many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile
services for the travel industry, to become a public company with two
different business areas: Technology & Media.
TRAVEAS TECHNOLOGY - Every digital booking carries hidden values. Traveas
services enrich these bookings to become powerful communication and sales
tools. Traveas mobile and email services helps more than 40 companies in

various industries in 11 different countries to expose their hidden assets. Our
mission is ”To enrich transactions”. To enrich something means to add value,
either economically or qualitatively. We do both.
TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an
outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through
experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their
obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To
turn content into value".
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