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Nu bliver det lettere at bestille billet til Færgen 
 

Færgen lancerer en mobilversion af sin hjemmeside, hvilket vil gøre det 
hurtigere og lettere at bestille færgebilletter via smartphone og tablets. 
 
Når man er på farten, giver det god mening, at bestilling eller ændring af en færgebillet kan 
foretages hurtigt ved hjælp af telefonen. Den proces bliver noget nemmere nu, efter rederiet 
Færgen har lanceret en mobilversion af sin hjemmeside. Tanken er at alle rejsende skal kunne 
komme mere enkelt til og fra de danske øer. 
 
”Det skal gerne være nemt og gnidningsløst at rejse med Færgen. Derfor lancerer vi en 
mobiloptimeret side, som primært understøtter bestilling og ændring af billetter via mobiltelefonen. 
Løsningen er især tiltænkt kunder på farten, så de nemt og enkelt kan få overblik over de 
kommende afgange, om der er plads og bestille billet. Dette har været et stort ønske fra mange af 
vores kunder, og derfor er vi glade for nu at kunne give dem den service,” siger Simon Lambrecht-
Deleuran, der er leder af E-handel og Systemadministration hos Færgen.  
 
Udover muligheden for at se kommende afgange samt bestille og ændre billetter er det via 
mobilversionen af Færgens hjemmeside muligt at få hjælp til at finde vej til den relevante havn. Det 
foregår ved hjælp af en ruteplan via Google Maps, der viser vej til havnen.  
 
Fra og med i dag sker viderestilling til mobilsitet automatisk, når Færgens hjemmeside tilgås fra 
mobile enheder som smartphones eller mindre tablets. Ligeledes kan siden tilgås via en PC eller 
Mac ved at taste m.faergen.dk i stedet for www.faergen.dk eller ved at trykke på det lille mobil-ikon 
i øverste højre siden på hjemmesiden. Det er altid muligt at gå fra den mobiloptimerede side til den 
almindelige hjemmeside ved at trykket på linket ”Desktop version” nederst på siden.  
 
Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, 
Langeland og Lolland via i alt syv forskelige ruter.  
 
Billedtekst: Færgen lancerer nu en version af sin hjemmeside til brug på mobile enheder som 
smartphones og tablets. Det skal gøre det lettere at bestille og ændre billetter. Foto: Færgen. 
 
For yderligere oplysninger kontakt salgs- og marketingchef hos Færgen Lindy Kjøller på  
20 33 50 44 eller likj@faergen.dk.  
 
For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Allan Priess Poulsen hos 
EHRENBERG Kommunikation på 53 70 51 38 eller ap@ehrenberg-kommunikation.com.  


