TISKOVÁ ZPRÁVA
Skupina TRAVEL FAMILY se rozrostla o CK Kovotour Plus a zvýšila obrat
na 1 mld. Kč.
Praha, 30. července 2019 - Investiční skupina TNI Group, vlastník cestovní kanceláře Travel Family,
pokračuje ve svém akvizičním tažení. Nově koupila 100 % podíl v největší cestovní kanceláři na Moravě,
cestovní kanceláři KOVOTOUR PLUS, působící 25 let na českém trhu. Obrat skupiny TRAVEL FAMILY
tak překročil hranici 1 miliardy Kč a 100 tisíc klientů.
Koupě 100 % podílu významné cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS je výborným doplněním stávajícího
portfolia cestovní kanceláře Travel Family, do kterého patří úspěšné a oblíbené značky Viamare, Vítkovice
Tours a VTT. Travel Family je jedničkou na trhu cestovního ruchu pro cestování do Chorvatska, má nejširší
nabídku na cestování do Řecka a na Kypr a díky této akvizici se stává také jedničkou na cestování do Černé
hory. Cena transakce je neveřejná.
„Koupí cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS výrazně posílíme svou konkurenceschopnost
a pozici na českém trhu cestovních kanceláří v TOP 6 a vyrovnáváme se tak největším hráčům v cestovním
ruchu v ČR. Touto akvizicí naše plánované investice v oblasti cestovního ruchu nekončí. Dále budeme
pokračovat v procesu expanze, a to jak formou akvizicí, tak organickým růstem prostřednictvím zajímavého
programu skupiny. Již na příští sezónu plánujeme i řadu exkluzivních novinek, třeba přímý let z Prahy do oblíbené
exotické destinace. Ten bychom rádi spustili na podzim tohoto roku,“ říká Ivan Lackovič, člen představenstva TNI
Group zodpovědný za retailové aktivity skupiny.
Značka cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS zůstane zachována a bude se dále profilovat především jako
specialista na Černou Horu s cílem posilovat svou pozici jedničky na trhu pro tuto destinaci, kde jako jediná
cestovní kancelář na českém trhu exkluzivně nabízí charterovou leteckou přepravu z celé ČR. Zde jsme
v jednáních i o rozšíření odletů o další země.
„Začlenění cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS do skupiny TRAVEL FAMILY nám umožní další nezbytný
rozvoj. Jde o logické propojení silných touroperátorů – specialistů na určité destinace pro nabídku kvalitní
dovolené v oblasti Středozemního moře. Spojení zapadá do aktuálního trendu konsolidace v oblasti cestovního
ruchu, který bude do budoucna ještě více sílit. Jak říkal již Jan Neruda, kdo chvíli stál, již stojí opodál, což
v cestovním ruchu, který prožívá velký celosvětový rozvoj, platí dvojnásob,“ dodává Jiří Hájek, původní majitel
cestovní kanceláře Kovotour Plus. Ten bude i nadále působit ve skupině TRAVEL FAMILY a podílet se na
jejím strategickém rozvoji.

tel: +420 222 206 206, +420 596 664 040
Cestovní kancelář TRAVEL FAMILY s.r.o. Palackého 717/11, 110 00 Praha 1
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 2060, IČO: 17049415, DIČ: CZ699003737
Komerční banka: 35-8824720277/0100, Oberbank: 2131120722/8040

1

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS je zavedenou a oblíbenou značkou nejen na našem trhu. S 25 ti letou
historií na českém trhu, s velmi širokou nabídkou destinací a s více jak 700 ubytovacími zařízeními a s odlety
z celé ČR nabízí jako jediná cestovní kancelář na českém trhu charterové lety do Černé Hory, a to ze všech
českých letišť (Praha, Ostrava, Brno, Pardubice). Má jeden z nejširších programů pro klienty ve věku 50+ na
českém trhu včetně populárního produktu dovolená s muzikou. Kromě Černé Hory má KOVOTOUR PLUS
v nabídce i Albánii, Bulharsko, Chorvatsko, Turecko, nebo Řecko (Zdroj: www.kovotour.cz,
www.chorvatskoplus.cz, www.odletime.cz, www.pinktour.cz, www.dovolenasmuzikou.cz a další).
Do budoucna vidí skupina TNI Group zajímavé synergie také s dalšími svými retailovými aktivitami. Jde hlavně
o volnočasové projekty, zejména zábavní parky. Skupina TNI Group plánuje výstavbu tří indoorových rodinných
zábavních parků v České republice s roční návštěvností 300 tisíc návštěvníků na jeden park. TNI Group je
držitelem exkluzivní licence pro indoorové zábavní parky pro český a slovenský trh od evropského leadera,
belgické skupiny Plopsa Group.

Kontakt:
Ivona Novotná, PR Manager TRAVEL FAMILY, media@travelfamily.cz, 731 889 963

O Travel Family
Cestovní kancelář Travel Family sdružuje čtyři tradiční a oblíbené české značky: Vítkovice Tours,
Viamare, VTT a Kovotour Plus. Všechny působí na českém trhu už více než 25 let. Vítkovice Tours jsou
českou jedničkou na nejoblíbenější dovolenkovou destinaci pro Čechy – Chorvatsko. Viamare a VTT nabízí
nejširší nabídku na Řecko (přes 30 destinací) a Kypr. Kovotour Plus je jedničkou v cestování do Černé hory.
Travel Family je stabilní a silná cestovní kancelář, která se svým obratem přes 1 mld. Kč řadí do TOP 6
cestovních kanceláří v České republice. Ročně zprostředkuje dovolenou pro více než 100 tisíc klientů.
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