
Välkommen
Per Kramer  - Key Account Manager



• Etablerades 1974. Svenskägt bolag med 
samma ägare sedan starten. 

• Lokal närvaro med företagskontor i 10 
orter över hela Sverige

• Primärt på den svenska marknaden men 
har ett skandinaviskt erbjudande dvs. 
bolag i Sverige, Norge och Danmark

• Digital och personlig företagsresebyrå 

• Travellife certifierade

• Utsedda till Sveriges bästa 
affärsresebyrå 9 gånger

Resia Företag



Det här är vi på Resia Företag

Affärsresor Möten, Event och 

Konferens
Kongress



Vi hjälper våra kunder till en bättre 
affär genom resor och möten som 

utvecklar deras verksamhet.

Vad betyder det mer konkret i 
slutskedet av pandemin när det 

”nya” resandet ska ta form?



Möten, Event & Konferens



• Hjälpa kunden i val av mötesform –
digitalt och/eller fysiskt 

• Hjälpa kunden planera ett tryggt möte 

• Inspirera med förslag på säkra och 
hållbara möten både in- och utrikes

• Viktigare än någonsin att jobba nära 
våra kunder med dedikerade 
projektledare från första kontakt till 
genomförande

Möten Event & Konferens

https://www.resia.se/foretag/resa-och-motas-igen/motesbestallaren


Kongress (PCO)





AEPC - digital kongress medan vi pratar…..

• 54:e kongressen inom barnhjärtkirurgi - den största inom sitt område

• Drygt 1100 deltagare från hela världen med en öppningsceremoni som bland annat 
Drottning Silvia officiellt inviger på plats 

• Digital studio med Key Note speakers som sänder live från Gothia Towers

• Förinspelade presentationer av ca: 300 internationella talare fördelade på 8 
parallella scener/sessioner

• Digital utställning

• Över 500 inskickade abstracts fördelade på muntliga presentationer och digitala 
posters

• Allt samlat i en digital plattform där allt finns tillgängligt för alla deltagare en månad 
ytterligare efter avslutad kongress



Affärsresor



https://foretag.resia.se/online/


• Implementerat nya Resia Online under 2020

• Fortfarande samma prisvinnande personliga 
service = BÄSTA av två världar

• Omnilösning med Amadeus & Cytric ger alla 
bokningar samlade i appen oavsett on- eller 
offline

• 24 tim service  med svensktalande 
affärsresesäljare

• Svenska instruktionsfilmer för enkel 
implementation och för att snabbt öka 
onlineshare

• Integrerad riskanalys för Covid-19 via Riskline

• Alla funktioner som resepolicy, attestflöden, 
SSO mm.

Resia Online

https://foretag.resia.se/online-instruktion/


Vad förenar alla tre 
affärsområden?



Resa & Mötas igen
- alla vill komma igång igen

https://www.resia.se/foretag/resa-och-motas-igen


https://www.resia.se/foretag/resa-och-motas-igen/resenar-o-resebestallare/planering-av-resa


https://www.resia.se/foretag/resa-och-motas-igen/travel-manager-o-hr


https://www.resia.se/foretag/resa-och-motas-igen/motesbestallaren/planera-mote


Collector Bank AB
Malin Alevåg, CEO Assistant

”Resia har länge varit vårt självklara val då vi bokar våra affärsresor här på Collector. Vi får alltid snabb och professionell 
service av kompetenta medarbetare och en känsla av ”special treat” vid varje kontakt. Tillsammans med den nya 
skräddarsydda Online lösningen vi fått är detta en perfekt kombination för oss. Jag dubbelkollade med receptionen och 
de skriver under på att det funkar toppen. De är även supernöjda med den tydliga bekräftelsen som kommer vid bokning 
Online.”

Rosenqvists Food Tech AB
Stefan Björk, Managing Director 
”Vi väljer Resia som vår reseleverantör då vi reser över hela världen med olika transportmedel, boende samt annan lokal 
logistik som vi ofta måste ändra på och då ger Resia oss förbaskat snabb service. Det är i första hand servicenivån som vi 
gillar med Resia men också det faktum att då vi reser så kan vi koncentrera oss på vårt jobb och inte oroa oss eller lägga 
alltför mycket tid på eller lösa resebekymmer. I slutändan handlar det också om att ge våra anställda en grundtrygghet 
om att komma fram till vår kunder och självklart hem igen”

Nolato AB
Eija Lindberg, Executive Assistent
”Jag är Executive Assistent till Nolatokoncernens ledning och styrelse. Vi har jobbat med Resia sedan 2012 och är mycket 
nöjda med deras hjälp, service och engagemang. Jag gillar deras professionella och personliga engagemang och 
arbetssätt. Snabb återkoppling och prisvärda förslag till våra ”krångliga” resor”

Kunder
Vad säger våra kunder just nu ?



Inspiration händer när vi reser!

Covid-19 och digitaliseringen har inte ersatt resandet
– men det har förändrat det för alltid.

Vi kommer resa för att få inspiration, bygga relationer och för att 
skörda den gemensamma kreativiteten. 

Allt har blivit mindre enligt protokollet. 
Mer enligt hjärtat. 

Och vi på Resia älskar det 



För vi tror att det mänskliga mötet 
gör all skillnad!

Det är mellan människor det händer. Vi behöver träffas, kommunicera, utbyta, för att 
verkligen nå fram. Det gäller både i våra möten med kunder men också i de möten vi 

förverkligar för våra kunder



Namn

Per Bertilsson Kramer

Key Account Manager

Telefon

+46-(0)76-822 52 62

E-post
per.kramer@resia.se

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/per-bertilsson-
kramer-b5444119/

TACK för att ni 
lyssnade 

mailto:per.kramer@resia.se
https://www.linkedin.com/in/per-bertilsson-kramer-b5444119/


Andra kollegor för kontakt

Namn
Elisabeth Johansson
Key Account Manager SYD

Telefon
+46-(0)70-303 29 56

E-post
elisabeth.johansson@resia.se

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-
johansson-6b726051/B

Namn
Jan Bodén
Key Account Manager VÄST

Telefon
+46-(0)70-554 25 00

E-post
jan.boden@resia.se

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/janneboden/

Namn
Kati Lundgren
Key Account Manager NORR

Telefon
+46-(0)70-356 36 66

E-post
kati.lundgren@resia.se

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/kati-lundgren-
1b97627a/

VÄST - GöteborgSYD - Malmö NORR - Sundsvall

mailto:elisabeth.johansson@resia.se
https://www.linkedin.com/in/elisabeth-johansson-6b726051/B
mailto:jan.boden@resia.se
https://www.linkedin.com/in/janneboden/
mailto:kati.lundgren@resia.se
https://www.linkedin.com/in/kati-lundgren-1b97627a/



