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Invajo och Grand Travel Group vinner 
upphandling med Transportforum 2022 med 
avtal som sträcker sig fram till 2023

Det står nu klart att Grand Travel Group och Invajo vinner den direktupphandling av system för 
abstractshantering på Transportforum 2022 som VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut utannonserade tidigare i vår.

Vi är väldigt stolta och glada över att VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut väljer Invajo 
Technologies AB som systempartner för abstracthantering på Transportforum 2022 och jag ser fram 
emot vårt samarbete, säger Love Carlsson tf VD på Invajo

Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping 
varje år i januari. Transportforum arrangerades första gången 1984 och vänder sig till såväl 
offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum för konferensen 
som normalt har ca 1600-1700 deltagare står ny kunskap och ömsesidigt utbyte.

Maria Wedberg, projektledare på Grand Travel Group och ansvarig för upphandlingen 
kommenterar: 

Transportforum är en av årets viktigaste händelser för VTI så både vi och VTI måste känna oss helt 
trygga i att det system vi använder verkligen står upp för de höga krav vi har på såväl 
användarvänlighet som prestanda. Det har Invajo visat att de gör och därför har vi valt att samarbeta 
med dem.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 981 03 15

Andreas Andersson, Försäljningschef, Appinconf AB (en del av Invajo Technologies ab (publ))
E-post: andreas.andersson@appinconf.com
Telefon: +46 707 125 798

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
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