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Taxi Göteborg i exklusivt samarbete med
Match Cup Sweden på Marstrand
För andra året i rad är Taxi Göteborg exklusiv partner till Match Cup Sweden som hålls 4-9 juni på
Marstrand. Under VM-tävlingen i matchracing kommer Taxi Göteborg ansvara för att alla, snabbt
och enkelt, kan ta sig till och från tävlingen. Dessutom kommer Taxi Göteborg ta hand om
besökarna på Marstrand där tävlingsområdet trafikeras av Taxi Göteborgs golfbilar.
Årets evenemang är extra stort med en final i World Match Racing Tour där de 20 bästa teamen gör upp
om den rekordstora vinsten på över en miljon dollar. Tävlingen kommer därmed få mycket uppmärksamhet
internationellt och nationellt, och man väntar ännu större publik än tidigare år.
Taxi Göteborg kommer att ha en taxistation och
taxivärdar på plats som underlättar för besökarna att ta
sig till och från evenemanget, med rabatterade priser.
– Taxi Göteborg är en fantastisk evenemangspartner
som verkligen bidrar till evenemanget. Vi jobbar
ständigt med logistiken för att underlätta för besökarna
att ta sig till och från Marstrand, och däri är såväl
lokaltrafik som taxitjänster viktiga delar, säger Erica
Berghagen på Brandspot AB.
Man är också på plats på ön med Taxi Göteborgstripade golfbilar som kör besökarna gratis runt
evenemangsområdet, och att man har ett
Taxi Göteborg var på plats som exklusiv partner även
informationsbord med tävlingar och annat roligt.
under Match Cup 2015 på Marstrand.
– Förra årets samarbete var väldigt uppskattat, och vi
blev därför tillfrågade om att göra ett liknande upplägg i år. Detta visar att vi är den självklara partnern när
man arrangerar evenemang av den här storleken i Göteborg och Västsverige. Vi har en lång erfarenhet och
vet vad som krävs när det ställs höga krav på logistiken. Vi är stolta och glada över att få förtroendet i år
igen, säger Petra Kling, marknadschef på Taxi Göteborg.
Taxi Göteborg har lång erfarenhet av att ansvara för transport under stora evenemang som exempelvis
Göteborgsvarvet, Göteborgsgirot, Gothenburg Horse Show och VM i innebandy. Evenemang som under
begränsad tid kräver stort engagemang, tillgänglighet och förståelse för evenemangslogistik.
För ytterligare information kontakta:
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Taxi Göteborg erbjuder persontransport till företag, affärsresenärer, samhällets förvaltningar och privatpersoner i
Västsverige sedan år 1922. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening som centralt ansvarar för varumärke,
bokningsservice och utbildning för de anslutna taxiåkerierna och deras 1100 förare. Taxi Göteborg utför dagligen över
5000 resor och är i särklass den största taxiverksamheten i Västsverige.
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