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HiQ och Taxi Stockholm i partnerskap
Taxi Stockholm har inlett ett strategiskt partnerskap med HiQ för att utveckla sitt digitala transportekosystem.
– Den fortsatta digitaliseringen är en viktig del i utvecklingen av vår affär och vi har sedan januari 2018 HiQ med
oss som partner på den resan, säger Murat Yigit, vd och koncernchef på Taxi Stockholm.
Digitaliseringen förändrar världen och våra vanor och förväntningar på tjänster i snabb takt. Tekniken ändrar sättet vi
tänker, lever, konsumerar och umgås. Med den nya tekniken kommer också nya möjligheter, nya sätt att tänka och nya
lösningar för att förenkla vardagen. Krav på hållbarhet, ökad mobilitet och potentialen i en delningsekonomi förändrar
vår syn på att konsumera och äga saker. Transporter i städer och bilägande är områden där vi kommer se stor
förändring framöver.
– Att vi blir intressanta i dessa sammanhang grundar sig i att vi verkar i gränslandet mellan teknik, människa och affär
och har förmågan att skapa smarta lösningar som gör livet enklare för människor, säger Magnus Gudéhn, vd på HiQ i
Stockholm.
Taxi Stockholm är det ledande taxibolaget i Stockholm sedan över 120 år. Med 1 700 bilar arbetar de året om och dygnet
runt för att ge den bästa servicen för företag och privatpersoner. De arbetar även med hållbarhetsfokus som inkluderar
en strävan mot en fossilfri transporttjänst och sjysta villkor för alla medarbetare.
– Jag är stolt och glad över att jobba tillsammans med en framsynt aktör som Taxi Stockholm för att förenkla och
förbättra människors liv. Detta projekt ligger helt rätt i tiden, möjligheten att göra det smidigare att åka taxi underlättar
inte bara för individen – det är också en stor vinst för den värld vi vill lämna efter oss, säger Magnus Gudéhn, vd på
HiQ i Stockholm.
– Vår målsättning är att Taxi Stockholm ska ha en helt fossilfri transporttjänst 2025 och vi ska vara det självklara valet
av taxitjänst. Att leverera en smidig tjänst i en digitaliserad värld blir mer och mer komplicerat för varje dag men HiQ har
bred kompetens som spänner över flera områden vilket gör dem mycket lämpliga som en av våra strategiska partners
för en modern taxitjänst, säger Murat Yigit, vd och koncernchef för Taxi Stockholm.
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Taxi Stockholm är den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm och stockholmarnas taxibolag sedan 120 år. Med höga ambitioner i
sina över 20 000 kundmöten dagligen, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1 700 bilar arbetar företaget året
om och dygnet runt för att ge den bästa servicen. Taxi Stockholm arbetar med hållbarhetsfokus som inkluderar målet en fossilfri
transporttjänst 2025 och schyssta villkor för alla medarbetare. Taxi Stockholm är moderbolag i Taxi Stockholm-koncernen, där även
bolagen Sirius Omsorg, Sveataxi Skåne, Svea Taxi Norrbotten, Taxi Värmdö och Taxi Ekerö ingår. Tillsammans med övriga koncernbolag
och som en del av Svea Taxi Allians kan Taxi Stockholm erbjuda trygg taxi med hög kvalitet och servicegrad i hela Sverige.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner
till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 600 specialister och finns i sex länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

