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Klarna ja Apollo aloittavat yhteistyön
Klarna, johtava maailmanlaajuinen maksupalvelu, aloittaa yhteistyön
matkanjärjestäjä Apollon kanssa. Apollo on ensimmäinen pakettimatkoja
tarjoava matkanjärjestäjä, joka tekee yhteistyötä Klarnan kanssa. Klarnan
maksuratkaisut ovat Apollon asiakkaiden käytettävissä Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa.
- On hienoa, että pääsimme aloittamaan yhteistyön Apollon kanssa. Yhdessä
Klarna ja Apollo tarjoavat joustavuutta jota kuluttajat nykyisin vaativat, sekä
entistä paremman asiakaskokemuksen, sanoo Lisa Mogard, Klarnan Business
Development Manager.
- Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme yksinkertaisia ja hyviä ratkaisuja

matkan varaamiseen ja maksamiseen. Olemme ylpeitä saadessamme Klarnan
joustavat ja modernit maksuratkaisut vaihtoehdoksi asiakkaillemme, sanoo
Apollon viestintäpäällikkö Sandra Miller Kinge.
Klarna ja Apollo tekevät yhteistyötä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja
Norjassa.
Lisätietoa Klarnasta:
Klarna on yksi maailman johtavista maksupalveluntarjoajista sekä lisensoitu
pankki, joka haluaa uudistaa maksu- ja pankkipalveluita sekä tehdä
maksukokemuksesta sujuvan niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Yritys on
perustettu Tukholmassa vuonna 2005, ja sen nykyinen arvo on hieman yli 90
miljardia Ruotsin kruunua. Se on Euroopan arvostetuin yksityinen fintech
-yritys ja yksi maailman arvostetuimmista yksityisistä fintech -yrityksistä.
Klarna tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden maksaa nyt, maksaa myöhemmin
tai jakaa maksu pidemmälle ajalle, joten maksukokemus on yksinkertainen,
turvallinen ja sujuva. Klarnalla on tällä hetkellä 250 000 yhteistyöyritystä, 4
000 työntekijää ja se toimii 17 maassa. Klarna on käytössä muun muassa
yrityksillä H&M, IKEA, Expedia Group, ASOS, Michael Kors, Nike, Superdry,
Sephora, Samsung, Zara, Boozt, Sonos ja Daniel Wellington. Lisätietoja on
osoitteessa klarna.com.

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme
tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja
kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa,
Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, sekä lentoyhtiö Novair, golfmatkoja
järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel ja
hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla. DER Touristik Nordic työllistää
noin 900 työntekijää sekä noin 1 miljoona matkustajaa matkustaa Apollolla
vuosittain.
DER Touristikin liikevaihto on 7 miljardia euroa ja sillä on n. 7,7 miljoonaa
asiakasta 14 maassa.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin
Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä
kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-

tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on
Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
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