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KON-TIKI TOURS OSTI TRIO TRAVELS OY:N LIIKETOIMINNAN
Erikoismatkatoimisto Oy Kon-Tikin Tours Ltd on ostanut Trio Travels Oy:n
matkatoimistoliiketoiminnan. Kon-Tiki tarjoaa räätälöityjä erikoismatkoja
laajalle asiakassegmenttikirjolle. Trio Travels on maa- ja metsätaloussektorin
asiantuntijamatkojen osaaja luonto- ja kulttuurimatkojen lisäksi. Trio Travels säilyy
jatkossakin Trion matkojen markkinointinimenä. Kauppa mahdollistaa kaikkien tulevan
uuden yrityksen matkojen myymisen Trion asiakaskunnalle ja vahvistaa Kon-Tikin
toiminnan valtakunnallisuutta. Matkatoimisto Kon-Tiki Toursin omistaa Timo Saranpää
yhtiönsä kautta. Saranpää lunasti Kon-Tiki Toursin koko osakekannan elokuussa
2016.
Yhdistymisen jälkeen Kon-Tikin ja Trion liikevaihto on vajaat 5 m€, ja yritys vahvistaa
asemaansa keskisuurten suomalaisten matkatoimistojen joukossa. Kiristyvän kilpailun
myötä matkailumarkkinoilla menestyvät vahvat ja erikoistuneet alan toimijat, jotka
pystyvät tuottamaan, markkinoimaan ja välittämään elämyspalvelunsa kiinnostavasti,
mutta tehokkaasti kuhunkin teemaan ja matkakohteeseen sopivan kokoisille ryhmille.
Kon-Tiki Toursin yrittäjä-toimitusjohtaja Timo Saranpää perustelee kauppaa Trion
erityisosaamisella: ”Triossa ollaan keskitytty muutaman sektorin palvelemiseen
valtakunnallisesti ja he ovat onnistuneet siinä erinomaisesti. Trion erikoismatkat
istuvat Kon-Tikin upeaan matkatarjontaan hienosti.”
Trio Travels Oy on vuonna 2002 perustettu ryhmämatkoihin erikoistunut yritys. Trion
nimi tulee ryhmämatkan järjestämisen kolmikantaisesta palvelumuotoilusta, jossa
asiakas, matkatoimisto ja paikallinen toimija muotoilevat yhdessä matkaelämyksen.
Trion vahvuusalueita ovat maa- ja metsätalouden alaan liittyvät asiantuntija-, opintoja tutustumismatkat. Trio Travelsin on perustanut Markus Virmasalo. Markus jatkaa
Trion ryhmämatkojen myyntiä ja markkinointia myös kaupan jälkeen.
”Eläkeiän läheneminen on saanut miettimään matkatoimiston tulevaisuutta. Haluan
löytää asiakaskunnallemme luotettavan, kotimaisen yhteistyökumppanin, joka pystyy
jatkamaan saumattomasti erikoismatkojemme tuotantoa ja myyntiä. Kon-Tikin arvot
ja tapa toimia ovat samankaltaiset kuin meillä ja siten yhdistyminen tuntuu
luontevalta.”
Kon-Tiki Tours tarjoaa järjestöille, yhdistyksille, säätiöille ja yrityksille sekä
ystäväporukoille laadukkaasti ja vastuullisesti räätälöityjä ulkomaan ryhmämatkoja.
Kon-Tiki Tours on tunnettu eri puolille maailmaa suuntautuvista alkuperäiskulttuuri-,
luonto-, vaellus- ja muista harrastematkoista sekä toisaalta kulttuuri-, kierto-,
wellness- ja muista teemamatkoista. Tuotemerkeillä Trio Travels ja MatkaSeniorit
tarjotaan eri kohderyhmille vastaavia palveluita.
Kon-Tikin ryhmänkerääjä-toimintamalli on toiminnan ydin myös jatkossa, vaikka moni
tunnistaakin yrityksen eri medioiden kanssa tehtävästä lukijamatkayhteistyöstä.
Ryhmämatkojen tulevaisuus on yhteisöllisessä elämyksellisessä yhdessä
matkustamisessa. Samanhenkisessä ryhmässä matkustaminen ei ole sama asia kuin

seuramatkojen massamatkustaminen – yhteisöllinen kokemus antaa paljon enemmän,
jopa uusia ystävyyssuhteita.
Kon-Tikilla on toimistot Helsingissä ja Turussa. Trion toimisto Kuusamossa liittyy
joukkoon 1.2.2017. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä on 12.
Lisätietoja
Timo Saranpää, yrittäjä-toimitusjohtaja, 050 5236005
Markus Virmasalo, yrittäjä-toimitusjohtaja, 0400 754 240
www.kontiki.fi
www.triotravels.fi
www.matkaseniorit.fi
www.ryhdyryhmänkerääjäksi.fi

