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SONO GRUPA d.o.o. 

(Kroatia) 

ENDURANCE Tapaustutkimus 

 

Tietoa yrityksestä  

Sono grupa d.o.o. sijaistsee Porečissa, Kroatiassa. Yritys on perustettu vuonna 2009. Sono grupa on 

kansainvälinen yritys ja sillä on asiakkaita Euroopassa. Yrityksen perustaja on entinen 

harrastelijajalkapalloilija. Harrastelijana hän pelasi jalkapalloa alueellisessa liigassa, jossa hän loi laajan 

urheilijoiden ystäväverkoston, ja josta hän sai idean myös yrityksen perustamiseksi. 

 

Yrityksen perustiedot ja kohokohdat 

Yrityksen päätehtävänä on edustaa pelaajia, pitää huolta valmisteluista ja järjestää turnauksia. 

Ajatuksena on ollut kehittää alueen urheilumatkailua ja auttaa pelaajia heidän siirroissa ulkomaisiin 

seuroihin. Pääasialliset asiakkaat edustavat pallopelien lajeista jalkapalloa ja käsipalloa.  Useimmiten 

kyseessä ovat erilaiset seurat, matkailuyritykset, kuljetusyritykset, lääkärit ja pelaajien toipumiseen 

erikoistuneet asiantuntijat. Yrityksen erityispiirteenä on, että se tarjoaa kaikille erityistä palvelua ja 

auttaa tiedollisten palveluiden ja promootioiden toteuttamisessa. 

Yritys tarjoaa pelaajille myös oikeudellista neuvontaa ja lääketieteellistä valvontaa. Tämä on yrittäjän 

mielestä erittäin tärkeää, sillä yrityksen mukaan pelaajat tuntevat jäävänsä usein oman onnensa 

nojaan tai heillä ei ole tarpeeksi tietoa. Yritys auttaa valmisteluissa ja järjestää turnauksia seuroille eri 

puolilta maailmaa. Suurin osa yhteistyökumppaneista on Kroatiasta, mutta myös alueen lähimaista. 

Toiminnot liittyvät eri urheilulajeihin, mutta toistaiseksi lähinnä jalkapalloon, käsipalloon ja hieman 

myös koripalloon. 

Yrityksen etuna on, että toimintaympäristössä on erittäin hyvä urheiluinfrastruktuuri ja erinomaiset 

majoitusmahdollisuudet (hotellit, huoneistot, leirit). Etuna on myös erinomainen maantieteellinen 

sijainti Istriassa, lähellä hyviä kulkuyhteyksiä ja useita lentokenttiä, jotka sijaitsevat 50-250 kilometrin 

päässä. 

Ennen yrityksen perustamista monet urheilijat kertoivat huonoista kokemuksistaan, joita heillä oli 

ollut mm. matkojen järjestämisessä, valmisteluissa ja seurojensa koulutuksessa. Sono grupa 

perustettiin tarjoamaan ratkaisuja juuri näihin ongelmiin. Lisäksi nuorilla pelaajilla oli tarve saada 

edustusta ja apua eri seuroihin siirtymisessä.  

Suurena etuna ja tukena yrityksen perustamisessa yrittäjä katsoo olleen urheilusta saadut 

kokemukset. Sen lisäksi yrittäjä kokee saaneensa paljon tietoa pelaajilta ja valmentajilta heidän 

tavastaan ajatella ja toimia. Vinkkejä ja jaettuja kokemuksia hän on saanut monilta ystäviltä, jotka ovat 

itse huippu- ja harrasteurheilijoita. 

 

Huomautus: Tämä tapaustutkimus tehtiin käytettävissä olevien primaariaineistojen avulla. Se kuvastaa 

kirjoittajien näkemyksiä, ja se palvelee opetus- ja tutkimustarkoitusta. Kirjoittajat eivät tue tai suosittele siinä 

mainittuja yrityksiä, tuotteita, palveluja tai henkilöitä. 
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