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Invajo vinner ännu en prestigefylld upphandling
Invajo vinner den upphandling av abstractsystem med option på registreringssystem som SLU
/Akademikonferens utannonserade tidigare i år. Avtalet sträcker sig fram till 2025.
Akademikonferens är en gemensam fullservice PCO (Professional Congress Organiser) för
Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet.
Tia Eriksson, chef för Akademikonferens och ansvarig för upphandlingen kommenterar: “Vi har haft
förmånen att samarbeta med AppInConf i flera projekt tidigare och har bara goda erfarenheter.
Således känns det riktigt bra att vi genom den här upphandlingen kan stärka samarbetet
ytterligare flera år framöver”.
Love Carlsson tf VD på Invajo kommenterar: “Den här upphandlingen innebär att vi nu har fleråriga
kontrakt med några av Sveriges mest välrenommerade universitet, Uppsala, KI, SLU och som
sedan tidigare kommunicerats Lunds universitet. Samtliga är väl kända globalt och arrangerar
årligen hundratals event och konferenser med deltagare från hela världen. De här avtalen innebär
också att vi stärker vår position i den akademiska världen där vi ser andra behov inom till exempel
virtuella och hybrida möten som vi kan tillfredsställa med våra lösningar för bl.a. videokonferens,
streaming och deltagarhantering”.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, tf VD, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 98 10 315
Andreas Andersson, Head of Sales AppInConf
E-post: andreas.andersson@appinconf.com
Telefon: +46 70 71 25 798
Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda
individer och vi finns tillgängliga globalt.
För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
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