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”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att 
Stockholm är Europas mest attraktiva 

storstadsregion.” 
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SL ska bidra till hållbar 
utveckling. 
 
SL ska öka sin 
marknadsandel 
gentemot biltrafiken.  



 Trenden är att företag och organisationer tar 
ett helhetsansvar för personalens resor, dvs. 
även arbetspendlingen.  

 Idag har SL/TF ca. 8000 företagskunder 

 Vi ser en stor potential genom företag. 
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2014 - Öka marknadsandelar genom att 
kommunicera och skapa lösningar för företag 

 

 Generell kampanj DR – TM  

 Förmånsförmedlare ca 180 bolag  

 Öka antal hotell som återförsäljare 

 SMS – företag 

 

Nya lösningar 

 Resa mot faktura för att ersätta reskassan för företag 

 Årsbiljetten med Arlanda passage 
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www.sl.se/foretag 
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- 180 bolag 

- $$$$ 
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 8 300 kr inkl moms för 365 dagar med valfritt 
startdatum 

  
– Bilen kostar 
– Personalförmån 
– Tidseffektivt 
– Bättre hälsa 
– Förlustgaranti ingår 
– Gör miljön en tjänst 
 

 Samma prissättning som för privatpersoner 
 Företagssortimentet i stort som det övriga 

Vad köper de? 
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I Stockholm kan gästfrihet 
stavas med S och med L. 



För besökare och enstaka resor 
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sms – företagslösning mot faktura 

 Under våren för mindre företag 

 Hösten för de större  

 

 

 Tredje part, en option - men inget beslut 
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Hur kan vi nå gemensamma mål? 

 

 Inom ramen för befintligt sortiment? 

Vad kan vi gemensamt åstadkomma inom 
ramen för det som finns idag? 

 

 Case – gemensamt vilken är potentialen i 
framtida lösningar? 

 Vilket/ vilka är de största behoven? 

 

 Om jag måste prioritera VP 2015 
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Finns intresse för att delta i; 

- Fokusgrupper för att stämma av framtida       

   lösningar. 

 

- Casegrupper för att stämma av affären 

   i möjliga framtida lösningar 

 

 

-  Hotell som vill bli återförsäljare?  
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TACK! 


