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Yrittäjien työhyvinvointiin uusi verkosto

Julkaisuvapaa klo 10:00

PKY TRAVEL-verkosto
Uusi verkosto tarjoaa yrittäjille, kumppaneille sekä heidän perheenjäsenilleen elämyksiä,
hyvinvointia ja luksusta kiireisen arjen tasapainoksi.
PKY TRAVEL-verkostoon kuuluvilla on mahdollisuus panostaa entistä paremmin itsensä ja
perheenjäsentensä, työntekijöidensä ja asiakkaidensa hyvinvointiin, niin liike-elämän puitteissa kuin
yksityiselämässäänkin, toteaa toimitusjohtaja Petri Makkonen.
PKY TRAVEL- verkoston liiketoimintakonsepti perustuu verkoston jäsenyyteen, jolla saa
käyttöoikeuden verkoston kohteisiin ja palveluihin. Toiminta ei perustu lomaosakekauppaan eikä
omistukseen.
”Nykyaikana halutaan yhä enemmän pois lomaosakkeen tai kesämökin omistajuudesta ja halutaan
mieluummin maksaa käytöstä. Tämä on käyttäjälle kevyt, joustava ja turvallinen konsepti”, toteaa
PKY TRAVELin hpj Matti Kilpeläinen, jolla on lähes 40-vuoden yrittäjäura takanaan laajoine
verkostoineen pk-yrityskentässä.
Verkostoon liittyjä maksaa palvelupaketista joka sisältää peruspalvelut ja pienen vuosimaksun
kattaen mm. sähköt, veden, vakuutukset, kaluston- ja kohteiden ylläpidon. Lisäksi tarjolla on erittäin
edullinen kohteiden lisäkäyttömahdollisuus tarpeen mukaan.
”Yhtiövastiketta ei ole ja jäsen voi halutessaan irtisanoa sopimuksen koska tahansa. Tämä on
ylivoimainen konsepti verrattuna moneen muuhun markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin” kertoo
Makkonen, jolla on pitkä kokemus matkailualalta.
PKY TRAVELin pääkohteet muodostuvat kotimaan omista kohteista sekä koti- ja ulkomaan
kumppanikohteista.
Kotimaan pääkohteet ovat Vuokatti-Sotkamossa sekä Helsingissä. Kumppanikohteita kotimaassa
on mm. Ukko-Hallassa, Oulussa, Turussa sekä Saariselällä.
Ulkomaan kumppanikohteita tällä hetkellä on jo Thaimaan Phuketissa, Hua Hinissa sekä Espanjan
Costa Del Solin alueella Benalmadenassa. Kumppanikohteita hankitaan lisää koko ajan.
Pajuniemen Kartano, jossa on myös yhtiön hallinto, sijaitsee kauniin Iso-Sapsojärven rannalla
Vuokatin vaarojen juurella.
”Yritys voi lomansa aikana ottaa vaikka työhyvinvointipaketin joka tuotetaan jo alueella toimivan
Obbi Oy:n palveluilla”, toteaa jo verkostoonkin liittynyt Obbi Oy:n Roope Korhonen.
Verkoston tarpeet on huomioitu Pajuniemessä ja investointeihin sisältyvät mm. viihdekeskus
lukuisine aktiviteetteineen. Kartanon ympäristöä on myös muokattu tarkoitukseen sopivaksi. Lisäksi
tarjolla on mahdollisuus kokea vauhdin hurmaa moottoriajoneuvoilla, vuodenajasta riippumatta.
Myös Helsingin kohteisiin on suunnattu investointeja.
”Tällainen uusi tapa toimia on erittäin hyvä ja tervetullut, koska harvoin yrittäjillä on varaa investoida
itse ns. ”Lapin edustusmökkiin” jonka käyttöaste jää usein niin pieneksi, että se on pk-yrittäjän
ulottumattomissa”, kertoo Suomen Vesitekniikka Oy:n hpj Olli Rautiainen.
”Näin korkeatasoisten kohteiden saaminen yrityksen käyttöön ja mm. asiakastilaisuuksiin sekä
heidän majoitukseen unohtamatta omaa henkilökuntaa on tosi rapsakka ratkaisu ja tervetullut
yritykseemme”, myhäilee Artic Group Oy:n toimitusjohtaja Janne Naapanki.
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