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Kenneth Sandelin

Fortsatt uppåt för Wasaline
AFFÄRSLIV24AFFÄRSLIV24..  Det går fortsatt bra för Wasaline. Frakten och antalet passagerare somDet går fortsatt bra för Wasaline. Frakten och antalet passagerare som

transporteras mellan Vasa och Umeå fortsätter öka. Satsningarna som företaget gjorttransporteras mellan Vasa och Umeå fortsätter öka. Satsningarna som företaget gjort

har visat sig vara lyckosamma.har visat sig vara lyckosamma.

Mattias ÅkerlundMattias Åkerlund
Publicerad 5 juni kl. 06:45

SparaSpara

Som Affärsliv24 berättat om tidigareSom Affärsliv24 berättat om tidigare så har Wasaline

satsat hårt på ökad komfort för passagerarna samt byggt ut

konferensmöjligheterna. Den satsningen har visat sig vara

lyckad.

Under årets fem första månader transporterades den största

fraktvolymen sedan trafikstarten 2013. Enbart i maj ökade

fraktmetervolymen med 30 procent och under perioden januari

– maj har volymen ökat med drygt 20 procent.

Även på passagerarsidan ökar Wasaline marknadsandelar i

trafiken Finland – Sverige och passagerarökningen under

perioden januari – maj är 9,3 procent. Hotellnätter som bokas
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via Wasaline visar en ökning i Vasa på 58 procent och i Umeå en

ökning på 23 procent.

– Det som är glädjande att vi kan se tydligt att konjunkturen

svänger med en kontinuerlig uppgång på frakt- och

passagerarvolymerna. Satsningarna på matupplevelser ombord

och förnyelsen av konferensavdelningen har visat lyckade med

ökade passagerarsiffror samt ökat omsättningen ombord, säger

Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, i ett pressmeddelande.
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