«VIAJES PARA TI» CREIX EN SUPERFÍCIE I LLOCS DE TREBALL A LES
INSTAL·LACIONS DEL TECNOPARC
L'empresa Viajes Para Ti, propietària dels portals de reserves online
Esquiades.com i Buscounchollo.com ha ampliat en 100m2 la superfície de
les seves oficines i ha incorporat 10 nous treballadors a les instal·lacions que té
al centre d'empreses de base tecnològica de TECNOREDESSA. Actualment
doncs, ocupa un espai de 320m2 i compta amb 50 persones treballant en els
seus diferents departaments i llocs web. Precisament, un dels motius de
l'ampliació ha estat la creació d'un nou portal de reserves hoteleres que es
presentarà en breu. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica i
Ocupació i President de REDESSA, Marc Arza, assegura que «el centre
d'empreses de Tecnoredessa s'ha convertit en un pol d'atracció d'empreses
tecnològiques a la ciutat gràcies a les altes prestacions que s'hi ofereixen.
Continuarem apostant per aquestes instal·lacions perquè són un motor de
generació d’ocupació qualificada i d’activitat econòmica molt important per la
ciutat».
Viajes Para Ti es va establir al centre d'empreses de l'edifici Tecnoparc
fa menys de dos anys i des d'aleshores ha doblat el nombre de treballadors. El
seu portal de referència és Esquiades.com, creat fa 13 anys i dedicat a la
venda de paquets d'esquí. El target d'Esquiades.com són els aficionats a
l'esquí o interessants en iniciar-se en la pràctica d'aquest esport a pistes
d'Espanya i França. El perfil del client és, majoritàriament, homes d'entre 25 i
35 anys, amb un poder adquisitiu mig i residents a Catalunya, València i
Madrid.
D'altra banda, Buscounchollo.com també té bones previsions de cara a
l'estiu ja que ha incorporat novetats com productes internacionals amb
destinacions com Cerdenya o el Carib, adaptant-se així a la demanda dels seus
clients. Buscounchollo.com és una agència de viatges on-line que ofereix

ofertes amb un temps per reservar d'entre 7 i 9 dies, sense la necessitat d'estar
registrat al web.
Viajes Para Ti va assolir una facturació total de 30 milions d'euros
durant l'any passat, arribant a superar les 100.000 reserves entre les dues
webs. Actualment, l'empresa continua captant perfils professionals d'enginyers
informàtics i redactors de continguts. Els interessats poden enviar el seu
currículum a rrhh@viajesparati.com. Més informació a: www.viajesparati.com.
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