
Amadeus is a technology company dedicated to the world’s travel industry. 
A big part of our success is explained by our local presence in 195 countries. With Amadeus Scandinavia offices in Copenhagen, Oslo and 
Stockholm, there are approximately 170 people at your service. We offer cutting-edge technology solutions that help key players in the 
travel industry succeed in their business. Our customers include travel agencies, that’s both offline and online, airlines, airports, corpo-
rations, hotels, railway companies, ferry and cruise lines, car rental companies, ground handlers & insurance companies." 
Annabeth Bergqvist har åtta års erfarenhet från Amadeus. Hennes roll ger henne en överblick av reseindustrins utveckling i Skandinavien 
specifikt, men även från det globala perspektivet baserat på Amadeus totala verksamhet. 

David Åberg, Moderator 
Efter åtta år som VP Sales på Nordic Choice bestämde David Åberg sig för att göra det han brinner för mest. Utveckla människor och 
organisationer att förbättra sin innovationskraft och sitt ledarskap. Efter sex år som konsult på Mercuri International inom försäljning och 
ledarskap och åtta år på Nordic Choice bjuder David på erfarenheter och nya tankar kring kreativitet och andra moderna kompetenser. 
Tillsammans med Pelle Dohlwitz har de grundat och byggt upp Lighthouse Academy som är en konsultbyrå med fokus på tillväxt och 
som samlar människor med kompetenser som är aktuella för företagen just nu sk. Moderna Kompetenser. Exempel på partners inom 
Lighthouse Academy är jämställdhet, E-commerce, Revenue Management och Innovativt Ledarskap. Vill ni veta mer vad moderna kom-
petenser är just nu så lyssna på Lighthouse podcast Moderna Kompetenser. 

Travellink är en online resebyrå som ingår i Edreams OdigeO, en Europeisk resekoncern med över 14 miljoner resnärer om året. Travel-
link har ett egetutvecklat online verktyg både för affärsresor och privatresor sedan 2002 som är lätt att förstå och enkelt att använda. 
Travellink affärsresor är en fullservice resebyrå med fokus på bokning via internet. Detta tillsammans med stor erfarenhet av implemen-
tering och ändring av beetende gör att Travellinks andel av affärsresor bokade online är ca 75-80% (detta inkluderar tåg, hotell, bil och 
multistop resor).
Bodil Månsson är Group Director Corporate Travel och har varit en del av Travellinks framgång sedan 2001, då Travellink startade som 
en online resebyrå för affärsresor och la sedan till de mer kända privatresorna. Från 2008 har hon varit ansvarig för affärsområdet Af-
färsresor i Norden och sedan 2011 även för expansionen i Europa. Dessförinnan hade Bodil operationella ansvarsområden inom såväl 
Travellink, TQ3 (BCD) och DFDS Travel - medan banan inom resebranschen började som ekonomiansvarig på PLUSresor/Weco Travel.

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar inom Norden, och säkerställer postservice till privat-
personer och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för mor-
gondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik. Koncernen omsatte förra året 40 miljarder SEK och hade drygt 38 000 
medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna som gemensamt ägs av den svenska och danska 
staten. Mer information finns på www.postnord.com. 
Per Johansson arbetar som Travel Manager för PostNord sedan mitten av 2013 och har varit i resebranschen i drygt 25 år. Han arbetade 
en längre tid på American Express Membership Travel Service och var under flera år VD för IATA i Norden och Baltikum. Per har stor 
erfarenhet av online produkter från arbete på både hotell och resebyrå, och arbetade senast som Resebyråchef på VIA Egencias partner 
Stureplans Affärsresebyrå.    

Carlson Wagonlit Travel, CWT, är en av de större Travel Management företagen i världen. Vårt uppdrag är att leverera möten och resor 
som en innovativ, effektiv och smidig upplevelse vilket bidrar till att våra kunders varumärke på ett tydligare sätt tilltalar både medarbe-
tare och kunder. Vi driver ökad produktivitet och effektivitet som säkerställer kundens kostnadskontroll och vi utgår ifrån ny teknik och 
moderna processer som stödjer framtidens möten redan idag. Vi är idag drygt 200 anställda i Sverige.
Mats Torebrandt arbetar som Director of Sales för Carlson Wagonlit Travel Sverige. Har arbetat inom resebranschen i drygt 20 år med 
allt från resekonsult och resebyråchef till KAM och försäljning. Har även varit ansvarig för försäljningen av Onlineverktyg hos Amadeus 
mellan 1998-2000. Förutom resebranschen har jag under 4 år arbetat som sälj och marknadsdirektör för webservicelösningen, Project-
place.com.

VIA Egencia är Nordens ledande affärsresebyrå och en del av den globala affärsresebyrån Egencia. Vi erbjuder innovativa reselösningar 
och lokal service åt mer än 10 000 kunder i fler än 60 länder över hela världen. Som en del av Expedia-gruppen (Nasdaq: EXPE), ett av 
världens största reseföretag online, ger VIA Egencia framåtblickande företag möjligheten att effektivisera sina reseinköp med sänkta 
inköpskostnader och hög anpassning till verksamhetens resepolicy. Samtidigt uppfyller vi de behov och krav som den moderna affärs-
resenären efterfrågar. Vi är världens femte största affärsresebyrå som servar mer än fyra miljoner affärsresenärer på 15 000 företag i 
närmare 60 länder. 
Michael Schüller is the Managing Director of VIA Egencia, Sweden, since October 2014. He has 20 years of valued experience and exten-
sive knowledge in the business travel industry gained through various leadership positions throughout his career. In previous posts, Mr. 
Schüller was responsible for leading large multi-market operations teams and driving local and regional account management. His career 
has also spanned HR with positions as HR Manager and interim HR Director for American Express Business Travel Nordics. He moved into 
his current role from his position as Vice President EMEA Meetings and Events at American Express.

SBTA Öst seminarium ”Online idag och i morgon” 14 april 2015

Flygstolen Nordic AB är en av Sveriges mest framgångsrika onlineresebyråer som säljer främst mot leisure dvs privatkunder. Huvudkon-
toret är etablerat i Helsingborg och har sajter även i Norge och Danmark under varumärket Tripmonster.no/dk/se. I Sverige är vi mest 
kända som Flygstolen.se och har börjat sälja och utveckla olika tjänster inom affärsreseförsäljning. Koncernen hade en omsättning på 1,8 
miljarder 2014 och 34 medarbetare.
Linda Bjernstål som är VD och grundare för Flygstolen Nordic AB har på 11 år byggt upp en onlineförsäljning i miljardklassen inom ett av 
de mesta konkurrensutsatta områden som finns: onlineresebranschen. Har tidigare jobbat för Travelstart med Stephan Ekbergh och har 
stor erfarenhet kring e-handel, meta försäljning, och online marknadsföring.


