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Hotellveteran tar över rodret på Birka Cruises
Birka Cruises, rederiet som koncentrerar sig på kryssningsupplevelsen, har utsett Satu
Andersson, till ny VD. Med en lång och framgångsrik karriär inom hotellnäringen,
stämmer hon precis överens med den kravprofil vi ställde upp, säger Björn Blomqvist,
Eckerös koncernchef.
Satu Andersson har över tjugo års erfarenhet inom hotellbranschen med ledande positioner
inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling hos kedjor som Ramada, Scandic och
Nordic Choice Hotels. Under åren 2010-2013 var Satu Andersson VD för systerhotellen
Nordic Light och Nordic Sea i centrala Stockholm.
-

Ett vackert fartyg med ett starkt varumärke som dessutom erbjuder upplevelser till utsikten
av världens vackraste skärgård. När ett sådant uppdrag dyker upp är det drömmen om en
resort som besannas, att den dessutom är flytande ger utmaningen en ytterligare dimension.
Med min erfarenhet från hotellindustrin och den samlade kunskap som finns inom Birka
Cruises är vi redo att kapa hem marknadsandelar och ytterligare stärka vår position.
Sommaren bjuder på flera spännande långkryssningar och jag ser fram emot att uppleva
någon av dem själv innan det är dags att kliva ombord på allvar, säger Satu Andersson.

Satu Andersson tillträder den 1 augusti och tar då över ansvaret för Östersjöns enda renodlade
kryssningsfartyg M/S Birka.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Blomqvist, VD Rederiaktiebolaget Eckerö, tel. 018 28301
Satu Andersson, tel. +46 70 5202320

Rederiaktiebolaget Eckerö grundades den 2 mars 1961 och är moderbolag i Eckerökoncernen som består av fem
affärsområden. Koncernen bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav i Eckerö Linjen och på Finska
viken i Eckerö Line, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn i Birka Cruises samt sköter transporter
för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten i Eckerö Shipping. Totalt ingår 11 fartyg i flottan.
Koncernen bedriver även busstrafik på Åland i Williams Buss.
Eckerökoncernen har i dag cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till ca 230 miljoner euro.
Koncernen transporterar årligen ca 2,7 miljoner passagerare och ca 80 000 fraktenheter på de egna linjerna

