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Tallink nodibina meitas uzņēmumu Singapūrā 

 

Saskaņā ar AS Tallink Grupp paziņojumu kompānija šajā aizvadītajā nedēļā ir 
nodibinājusi meitas uzņēmu Singapūrā – Tallink Asia Pte Ltd, un tas ir pirmais grupas 
meitas uzņēmums Āzijā. Meitas uzņēmums Singapūrā ir dibināts ar mērķi, lai 
vienkāršotu Grupas aktivitāšu attīstību un darbības paplašināšanos Āzijā. Tallink Asia 
Pte Ltd vadīs Tallink Grupas Attīstības direktors Taavi Tiivel. 

“Mēs vienmēr esam pauduši, ka Tallink Grupa pastāvīgi meklē jaunas iespējas, lai 
attīstītu mūsu aktivitātes un paplašinātu darbību jaunos tirgos,” sacīja Tallink Grupas 
valdes priekšsēdētājs Paavo Nõgene. 

Tallink pēdējos gados ir mērķtiecīgi strādājis, lai attīstītu pakalpojumus Āzijas 
pasažieriem un reklamētu uzņēmuma produktus un pakalpojumus dažādās Āzijas 
valstīs. Piemēram, Tallink katru gadu piedalās vairākos lielos Āzijas tūrisma 
gadatirgos, sadarbojas ar Āzijas tūrisma aģentūrām. Uz Tallink kuģiem strādā 
darbinieki, kas runā dažādās Āzijas valstu valodās, kā arī uz Tallink kuģiem tiek 
piedāvātas Āzijā populāras maksājumu metodes – AliPay un WeChat Pay. 

“Tallink ir daudz piedāvājumi ne tikai šeit, mūsu vietējos tirgos, bet arī globāli citos 
tirgos, kuros novērojama liela interese par mūsu produktiem un pakalpojumiem,” sacīja 
Tallink Grupas valdes priekšsēdētājs Paavo Nõgene. “Mūsu kolēģi jau ilglaicīgi ir 
veikuši lielu darbu, Āzijā reklamējot Tallink produktus un pakalpojumus, kā arī Baltijas 
jūras reģionu plašākā kontekstā, tādējādi radot labu pamatu, no kura darboties tālāk. 
Mums ir plāni aktivitātēm Āzijā, par kuriem mēs diemžēl nevaram runāt vairāk šobrīd, 
bet par kuriem mēs vairāk pastāstīsim nākotnē, plāniem attīstoties,” piebilda Paavo 
Nõgene.  

 
Papildu informācija: 
 
∙Katri Link, Komunikāciju direktore, Tallink Grupp, Katri.link@tallink.ee, + 372 
53042121 

∙Baiba Muceniece, Attīstības un Komunikāciju direktore Latvijā un Lietuvā, AS Tallink 
Latvija, +371 67099705, baiba.muceniece@tallink.lv, www.tallink.lv 
 

Tallink Grupp 

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. 
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