
Taksi ja tilausajot Osmo Vänskä



Yrityksestä
 Yritys on perustettu vuonna 2004
 Toimipaikat: Rääkkylä
 Perustaja: Osmo Vänskä
 Kotipaikka: Rääkkylä
 Työntekijöiden määrä: 1 + tilapäisiä kuljettajia 8
 Palvelut/tuotteet: Taksiliikenne ja tilausajot
 Yhteyshenkilö: Osmo Vänskä
 Puh. no / email: 0500 558 519, osmo.vanska@saunalahti.fi

Myynnin kohde: Liiketoimintakaupalla matkatoimistopalvelut ja 
kalusto tai pelkkä kalusto

Myynnin syy: Eläköityminen

mailto:osmo.vanska@saunalahti.fi


Palvelutarjonta

1. Lähiseutuliikenne
2. Venäjän matkat
3. Baltian hotellipaketit
4. Kouluretket
5. Pelimatkat & urheiluseurat



Tilausajot sujuvasti Suomessa ja ulkomailla. Taksi ja tilausajot 
Osmo Vänskä on täyden palvelun tilausajoyritys, joka hoitaa 
tilausajot sekä Suomessa että ulkomailla.

Valmismatka on helppo ja mukava tapa matkustaa, sillä paketti
sisältää kaiken tarvittavan tarpeisiin räätälöitynä. Yritys huolehtii 
kaikista matkaan liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Isona osana yritystoimintaa ovat myös Baltian hotellipaketit, jotka 
yrittäjä on itse räätälöinyt. Lähiliikenteen ja ulkomaan matkojen 
lisäksi tarjontaan kuuluu myös kouluretkiä ja pelimatkoja 
urheiluseuroille. Kun yritys myydään, siihen kuuluvat jo tehdyt 
tilaukset.

Palvelut



Kohderyhmä Osuus
1. Eläkeläiset 80 %

2. Urheiluseurat 15 %

3. Lapset ja nuoret 5 %

Markkinointityötä lisäämällä myyntiä voidaan kasvattaa 
urheiluseurojen ja nuoriin kohdistuvien palvelujen osalta. 
Myyjä on valmis tukemaan omistajanvaihdosta ja sitoutunut 
tukemaan asiakaskunnan siirtymistä.

Asiakkaat



Yrityksen liikevaihto on vaihdellut 350 000 € – 360 000 €

välillä vuosina 2015-2019.

Liiketoiminta on ollut tuottoisaa ja tulos on vaihdellut 

tänä ajanjaksona 25 000 € – 65 000 € välillä.

Liiketoiminnan tulos



Markkinointi ja brändi
 Yrityksen tarjonta on näkyvillä Karjalaisessa useasti 

vuodessa (7000 - 8000 € edestä). Tämän lisäksi näkyvyyttä 
saadaan myös Kotiseutu-uutisissa, Kouvola-sanomissa ja 
Imatralaisessa.

 Yrityksellä on käytössä modernit kotisivut (osoite 
www.tilausajovanska.fi). Verkkosivuaineistojen lisäksi sama 
henkilö tekee myös esitegrafiikat yrityksen omalla brändi-
ilmeellä.

 Facebookia käytetään myös markkinointialustana, siellä ei 
juurikaan kilpailua paikallisilta toimijoilta! Nettisivujen 
esitegrafiikat hyödynnetään myös Facebookissa.



Linja-autot (leasing-sopimuksilla)
Yrittäjä on halukas myymään myös pelkän kaluston. 
Kaikissa autoissa on valmis rahoitus!

Volvo 9700-9900 HD, 2015, NLX-948 (kuva 1)
 Ajettu 348 000 km

 Ohjaustehostin, automaattivaihteet

 Hintapyyntö 185 000 € (veroton)

Irizar PB, 2003, XUK-482 (kuva 2)
 Ajettu 600 000 km

 Kone vaihdettu muutama vuosi sitten

 Hintapyyntö 15 000 € (sis. Veron)

Volvo 9700, 2009, JKG-100 (kuva 3)
 Ajettu 600 000 km

 Hintapyyntö 75 000 € (veroton)



Visio yritykselle
 Kasvumahdollisuus yrityksellä on urheiluseurojen

ja ryhmien kanssa; matkojen suoramarkkinointiin
kannattaa panostaa.

 Facebook –markkinoinnissa on kasvun varaa, tällä 
hetkellä yrityksellä ei ole omia Facebook-sivuja, 
markkinointi tapahtuu yrittäjän oman profiilin 
kautta.

 Yrittäjällä on hyvät yhteistyöverkostot hotellien ja 
laivayhtiöiden ym. Matkakumppanien kanssa. 
Tällä rintamalla on myös mahdollista laajentaa 
toimintaa.

 Teatterimatkoissa on kysyntää - näitä kannattaa 
lisätä tarjontaan.



Kaupan sisältö
Kauppaan kuuluu matkailun ja tilausajojen liiketoiminta. Myyjä on valmis tukemaan 

omistajanvaihdosta ja sitoutunut tukemaan asiakaskunnan siirtymistä.

Vaihtoehto 1:

 Kalusto (3 bussia)

 Liiketoiminta

Hintapyyntö xxx 000 €

Vaihtoehto 2:

 Kalusto (3 bussia)

Hintapyyntö xxx 000 €



Yhteydenotot
Tilausajo Vänskä Osmo, Osmo Vänskä
p. 0500 558 519, osmo.vanska@saunalahti.fi

Pohjois-Karjalan Yrittäjät Ry, Jan Kontiainen
p. 040 555 4348 / jan.kontiainen@yrittajat.fi

Business Joensuu Oy, Jouko Piirainen
p. 0400 264 434 / jouko.piirainen@businessjoensuu.fi

Esite ja kuvat Joonas Hiltunen, Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry



Mukana Jatkiksessa

www.jatkis.netwww.pkyrittajat.fi

http://www.jatkis.net/
http://www.pkyrittajat.fi/
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