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Securitas lanserar mobila reseapplikationen Safe Trip Securitas lanserar mobila reseapplikationen Safe Trip 
  
Securitas har, tillsammans med dotterbolaget Seccredo och reklambyrån Peacock, 
utvecklat en mobil applikation för reseassistans, Safe Trip, som från och med i dag finns 
tillgänglig på Apples App Store och Android Market. 
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Inför semestern är det många som lämnar hemlandet och beger sig utomlands. För att dela med 
sig av sitt kunnande inom säkerhet har Securitas tagit fram Safe Trip för att bidra med råd och tips 
när det gäller att göra resandet mer säkert.  
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Safe Trip är en reseguide som hjälper resenären att förbereda sig så att resan blir så trygg som 
möjligt. Den informerar om de risker som kan förekomma på en resa, så att resenären kan känna 
sig tryggare – oavsett om resan ska göras på semestern eller i tjänsten. Safe Trip innehåller ett 
verktyg där användaren kan analysera sin resa genom att besvara några frågor och få ett resultat 
samt tips på hur resan kan göras säkrare. Användaren finner generella tips och råd och kan även 
skapa sin egen checklista inför resan med viktig information.  
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Safe Trip kan laddas ned kostnadsfritt på Apples App Store och Android Market och finns 
tillgänglig i hela världen på fem språk (svenska, engelska, tyska, franska och spanska).  
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Information: 
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 
Eller epost gisela.lindstrand@securitas.com 
 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är 
anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, 
Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 280 000 
medarbetare skillnad.  
 
Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2011 kl. 13.00. 
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