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Bättre pris och digital
bokning fortsätter
lockar pensionärer till
SJ
SJs nya pensionärserbjudande har fått ett bra gensvar. Enbart under maj
månad reste över 111 000 med SJs pensionärsrabatt, en ökning med 70 000

fler rabatterade resor än under maj föregående år. Drygt 7 av 10
pensionärer valde också att boka via sj.se eller via SJs app.
Andelen pensionärer som väljer att resa rabatterat med SJ fortsätter att öka.
Införandet av det nya pensionärserbjudandet har tagits emot väl och
trenden i att nyttja rabatten ökar tydligt.
– Vi är väldigt glada över att resenärerna upptäckt det nya
pensionärserbjudandet. Introduktionen har varit en succé då den ger rabatt
på samtliga tågresor. Pensionärer är en viktig målgrupp som vi kommer
fortsätta att satsa på, säger Stina Axi, Customer Market Manager vid SJ.
Det nya pensionärserbjudandet, som lanserades tidigare i vår, ger alla
pensionärer 10 procents rabatt på tågresor med både SJs dag- och nattåg.
Sedan lanseringen har antalet resenärer med dessa biljetter ökat stadigt. SJ
har också nylanserat både sj.se och sin mobilapp under våren. 71 procent av
alla pensionärer som åker med SJ köper sina biljetter via dessa kanaler.
När det kommer till själva resandet och resmålen är det storstäderna som
utgör de allra mest populära slutdestinationerna.
De fem mest populära destinationerna för de pensionärer som åker med SJs
tåg är:
•
•
•
•
•

Stockholm C
Göteborg C
Malmö C
Uppsala C
Lund C

För mer information, vänligen kontakta:
SJs presstjänst på telefonnummer 010-751 51 84 eller press@sj.se

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 4 200 medarbetare verkar för
att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör
dagligen 440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och
Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2015
omsatte SJ 9 miljarder kronor.
För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum
pånyhetsrum.sj.se.
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