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Ny direktør til Apollo og Falk Lauritsen

Ny administrerende direktør er udnævnt til to af Danmarks største
rejsebrands, Apollo og Falk Lauritsen, begge del af den globale rejsekoncern
Kuoni Travel. Stefan Vilner, 44 år, bliver medlem af direktionen i Kuoni
Scandinavia og får til opgave at videreudvikle Apollo og det jysk baserede
Falk Lauritsen. Han tiltræder sin nye stilling den 15. august 2011 og kommer
fra en stilling som CCO i luftfartsselskabet Cimber Sterling.

"Vi ser meget frem til, at Stefan Vilner skal stå i spidsen for at videreudvikle
de i forvejen to stærke brands, Apollo og Falk Lauritsen. Qua sin baggrund
hos blandt andet lavprisflyselskaber bidrager Stefan med god indsigt i
rejsemarkedet, og herudover vil han tilføre essentiel viden om online-baseret



handel fra sine tidligere jobs. Sidst men ikke mindst har han bevæget sig
meget tæt på salgsdelen i et serviceerhverv", udtaler Leif Vase Larsen,
koncernchef i Kuoni Scandinavia.

Udover Cimber Sterling har Stefan Vilner været CEO i det irske ’Private
Aviation’ selskab JetBird Ltd., CCO i Sterling Airlines og salgs- og
marketingchef hos det British Airways-ejede Go-Fly i en årrække, ligesom han
har forestået bl.a. turn arounds i forskellige virksomheder i rejsebranchen.

Stefan Vilner er uddannet cand. merc. i international business administration
og interkulturel kommunikation fra CBS.  

Stefan Vilner afløser Jan Lockhart, som tidligere på året forlod sin stilling og
fik job udenfor rejsebranchen.

For mere information:

Koncernchef, Leif Vase Larsen, Kuoni Scandinavia: 0046 – 073-370-2663

Administrerende direktør Stefan Vilner, Apollo og Falk Lauritsen: 60292629

Kommunikationschef Rikke Koks Andreassen: 35201005 / 22201340

Apollo er Danmarks tredjestørste rejsearrangør og har siden den 1. januar 2001
været et datterselskab til den schweiziske rejsekoncern Kuoni. Den skandinaviske
del af koncernen hedder Kuoni Scandinavia, og foruden Apollo og Kuoni i
Danmark, Sverige og Norge, indgår flyselskabet Novair. Kuoni Scandinavia har
780 medarbejdere og har totalt set 1.000.000 rejsende på årsbasis til rejsemål i
hele verden. Apollo tilbyder 1.600 hoteller på 48 destinationer i 28 lande. Playitas
er det nye, store sportsresort på Fuerteventura.
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