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Tallink Grupa kļūst par pirmo uzņēmumu pasaulē, kas piedāvā Global Blue 

ātrās atmaksas pakalpojumu uz kuģiem 

 
Sākot no 2019. gada jūnija, Tallink sadarbībā ar Global Blue piedāvā 
starptautiskajiem pasažieriem iespēju uz Tallink kuģiem, kas kursē maršrutā 
starp Tallinu un Helsinkiem, izmantot ātrās atmaksas (Global Blue Fast Refund) 
pakalpojumu, kas ļauj saņemt nodokļu atmaksu uz kredītkarti vai digitālajā makā 
2 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas vai arī nekavējoties AliPay kontā.  

Tallink Grupa nesen uzsāka Global Blue ātrās atmaksas pakalpojuma sniegšanu 
ceļotājiem, kuri nav Eiropas Savienības valstu rezidenti, uz Tallink Shuttle servisa 
kuģiem, kas kursē maršrutā starp Tallinu un Helsinkiem, tādējādi kļūstot par pirmo 
uzņēmumu, kurš piedāvā šādu pakalpojumu Igaunijā, un par pirmo kuģniecības 
uzņēmumu pasaulē, kurš piedāvā šādu pakalpojumu uz kuģa klāja.  

Global Blue ātrās atmaksas pakalpojums ļauj aktivizēt atmaksu uz kredītkarti vai 
digitālo maku vēl pirms pasažieris ir izgājis no veikala. Global Blue veic ceļotājiem 
atmaksu uz kredītkarti 2 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas vai, izmantojot AliPay 
kontu, atmaksa notiek nekavējoties. Šis pakalpojums ir pieejams klientiem no Ķīnas, 
kuriem ir AliPay lietotne, kā arī AliPay konts (līdzīgs debetkartei) un Huabei konts 
(līdzīgs kredītkartei).  Pircējam ir muitā tikai jāapstiprina Tax Free veidlapas un 
jānosūta tās Global Blue, izmantojot apmaksāto aploksni.  

Kā stāsta Tallink Duty Free Biznesa attīstības un e-komercijas vadītājs Sven-Erik 
Veimer, ātrās atmaksas pakalpojuma piedāvāšana uz kuģa ir loģisks solis, ņemot vērā 
to, ka gadu no gada uz uzņēmuma kuģiem pieaug Āzijas pasažieru skaits.  

“Mēs vienmēr meklējam risinājumus un sistēmas, kas atvieglotu mūsu klientu ikdienu. 
Attiecībā uz ceļotājiem, kuri nav Eiropas Savienības valstu rezidenti, esam 
koncentrējušies uz iespēju piedāvāt mūsu klientiem līdzvērtīgus maksāšanas 
risinājumus uz kuģa, pie kuriem tie ir pieraduši savās dzīvesvietās. Pagājušajā gadā 
uz kuģiem sākām piedāvāt AliPay un WeChatPay, un tagad vēlamies atvieglot saviem 
pasažieriem nodokļu atmaksas procesu,” sacīja Sven-Erik Veimer.  

“Sadarbībā ar Global Blue esam spējuši pirmo reizi pasaulē piedāvāt ātrās 
atmaksāšanas pakalpojumu uz kuģa klāja, līdz ar to mūsu pasažieri ir pirmie, kuri var 
baudīt šī pakalpojuma priekšrocības, iepērkoties jūrā,” papildināja Sven-Erik Veimer.  

Global Blue Eesti vadītāja Kati Aru pastāstīja: “Digitālais maks ir maksāšanas veids, 
kuru ir iecīnījuši ķīnieši. Piedāvājot ātrās atmaksāšanas pakalpojumu uz kuģa, mēs 
palīdzam Tallink sasniegt šo klientu vajadzības un piedāvāt tiem bezrūpīgu ceļojumu.”  

Šobrīd pakalpojums ir pieejams ceļotājiem, kuri nav Eiropas Savienības valstu 
rezidenti, uz Tallink kuģiem Star un Megastar.  

 
 



Papildu informācija:  
 
∙Katri Link, Komunikāciju direktore, Tallink Grupp, Katri.link@tallink.ee , 
www.tallink.com  
∙Kati Aru, Uzņēmuma direktore, Global Blue Estonia, karu@globalblue.com  
∙Baiba Muceniece, Pārdošanas un mārketinga direktore, AS Tallink Latvija, +371 
67099705, baiba.muceniece@tallink.lv , www.tallink.lv 

 

Par Tallink Grupu 

AS Tallink Grupp ir vadošā kuģniecības kompānija pasažieru, transportlīdzekļu un 
kravas pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Kompānijas īpašumā ir 14 
kuģi, kas kursē ar Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos maršrutos. AS Tallink Grupp 
nodrošina darba vietas vairāk nekā 7 400 darbiniekiem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, 
Latvijā, Krievijā un Vācijā. 2018. gadā ar kompānijas kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 
miljoni pasažieri, un tā pārvadāja apmēram 385 000 kravas vienību. AS Tallink 
Grupp akcijas ir kotētas Tallinas biržā un Helsinku biržā. 

 

Par Global Blue 

Pirms 40 gadiem Global Blue bija pirmais uzņēmums, kas sāka piedāvāt Tax Free 
Shopping pakalpojumus, un kopš tā laika, pateicoties nepārtrauktai inovācijai, tas ir 
saglabājis savu līdera pozīciju pasaulē. Global Blue sniedz starptautiskajiem 
pircējiem iespēju atgūt nodokļus līdz 20% apmērā no Tax Free Shopping pirkumiem, 
kā arī izmantot  maksājumu veikšanas un dinamiskās valūtas konvertēšanas 
iespējas, atrodoties ārzemēs. 

Global Blue apvieno visas ieinteresētās puses: 

 palīdzot 13 miljoniem starptautisko pircēju izmantot Tax Free Shopping 
priekšrocības, piedāvājot vairākus pircēju vajadzībām atbilstošus risinājumus, 
un 16 miljoniem starptautisko ceļotāju – iespēju veikt maksājumus savas 
valsts valūtā pēc vislabākā garantētā kursa; 

 palīdzot 307 000 vadošajiem luksuss, ātrās modes un veikalu zīmoliem labāk 
izprast pircēju uzvedību un piesaistīt vairāk pircēju ar mākoņu tehnoloģijas un 
integrēto Tax Free Shopping iespēju palīdzību; 

 palīdzot 55 ieguvējiem un 91 000 veikalu vai viesnīcu veikt pārrobežu 
darījumus un samazināt ar valūtas maiņu saistītu risku; 

 palīdzot muitas iestādēm optimizēt Tax Free Shopping pieredzi, pateicoties 
Global Blue digitālajai kompetencei un mūsdienu digitālajiem risinājumiem. 

2018. gadā Global Blue apstrādāja 36 miljonus Tax Free Shopping darījumus ar 
kopējo vērtību 18,2 miljardi eiro un 28 miljonus maksājumu & dinamiskās valūtas 
konvertēšanas darījumus ar kopējo vērtību 4,4 miljardi eiro.  

Global Blue darbojas 50 valstīs ar apmēram 2000 darbiniekiem visā pasaulē.  

Vairāk info: http://www.globalblue.com/corporate/ ; 
https://twitter.com/GlobalBlueGroup ; https://www.linkedin.com/company/global-blue  


