
ATPI BREIDT INTERNATIONAAL NETWERK UIT MET BTA FIRST TRAVEL 

 

SCHIPHOL-RIJK, 13 juli 2015 - ATPI, behorende tot de top 3 van zakelijke reis- en 

evenementenorganisaties in Nederland, zet haar wereldwijde uitbreiding voort in de 

vorm van een partnership voor Zwitserland en Liechtenstein met zakenreisspecialist 

bta first travel. ATPI biedt haar klantportfolio nu een internationaal netwerk van 100 

kantoren rondom strategische locaties voor de klant.  

 

bta first travel is de grootste zakenreisorganisatie van Zwitserland en richt zich op 

gebundelde inkoopkracht, uniforme dienstverlening, geconsolideerde rapportage en key 

account management op internationaal niveau. Zij voegt een totaal van 12 kantoren en meer 

dan 100 zakelijke reisadviseurs toe aan het internationale netwerk van ATPI. 

 

Graham Ramsey, chief executive officer van de ATPI Group, over de samenwerking: 

 

"We kijken vooral naar kwaliteit en regionale expertise binnen ons netwerk. Er is een 

groeiende behoefte aan kennis in de Zwitserse regio, dus we zijn blij om bta first travel toe te 

voegen aan ons wereldwijde netwerk. Het uitbreiden van het ATPI netwerk via eigen 

kantoren en partners is een belangrijk facet in de groei van onze wereldwijde organisatie. We 

kijken uit naar de mogelijkheden die deze nieuwe samenwerking brengt." 

 

Als onderdeel van de ATPI organisatie, zal bta first travel profiteren van toonaangevende 

reistechnologie, een wereldwijde dekking van kantoren en een uitgebreid portfolio van 

aanvullende diensten. 

 

Robert Berger, CEO van bta first travel voegt hieraan toe: 

 

"Ons bedrijf is sterk gegroeid in de afgelopen jaren en het is belangrijk dat we werken met 

een partner die onze visie en cultuur deelt. Naast onze focus op middelgrote bedrijven, zijn 

we er trots op dat we vele bekende multinationals bedienen. We verheugen ons op het 

samenwerken met de wereldwijde ATPI Group om onze positie als zakenreisorganisatie in 

Zwitserland verder te versterken en hiermee onze klanten verdere toegevoegde waarde en 

kostenbesparingen te bieden." 

 

De ATPI Group heeft meer dan 100 vestigingen wereldwijd en succesvolle operaties in 

zakenreizen, scheepvaart en energie, sport, corporate event management en online travel 

technologie. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.atpi.com 

 

http://www.atpi.com/

