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Thomas Kingelin Omena-hotellien toimitusjohtajaksi 
 
Omena-hotellien uutena toimitusjohtajana on aloittanut Thomas Kingelin. Kingelinillä on 
vankka kokemus matkailu- ja hotellialalta. Omena-hotelleille hän siirtyi kokous- ja 
kylpylähotelli Långvikin myyntijohtajan paikalta. 
 
KTM Thomas Kingelin (38) on nimitetty toimitusjohtajaksi luotsaamaan hyvässä kasvuvaiheessa 
olevaa Omena-hotelliketjua. Kingelinillä on reilun kymmenen vuoden kokemus matkailu- ja 
hotellialalta, jossa hän on toiminut erilaisissa asiantuntija-, myynti- ja johtotehtävissä, viimeisimpänä 
Långvik-hotellin ja Scandic-hotellien myyntijohtajana.  
 
– Olen todella innoissani, että saan olla mukana kehittämässä uuden aikakauden hotellia ja 
edelläkävijää hotellitoimintojen digitalisoinnissa, sanoo Kingelin. 
 
Omena-hotellit hakevat kasvua kehittämällä tuotteitaan ja konseptejaan. Omena edustaa nykyaikaista 
majoituspalvelua, jossa digitaalisuus ja itsepalvelu yhdistyvät edulliseen hotellimajoitukseen 
kaupungin keskustassa.   
 
– Olemme panostaneet kotimaisiin laatusänkyihin, muuten turhat ja siten ylimääräiset välilliset 
kustannukset on toimestamme tingitty, mikä säästää asiakkaidemme matkabudjettia ruokaan, 
juomaan ja elämyksiin tai työmatkoilla bisneksen kehittämiseen, tarpeettomien hotellipalveluiden 
sijaan, kertoo Kingelin. 
 
Omena-hotellit ovat viime vuosien aikana onnistuneesti kehittänyt tunnettuuttaan ja vahvistanut 
brändiä suomalaisten kuluttajien keskuudessa, mikä näkyy myös konsernin kasvussa. Omena-
hotellien vuoden 2016 vertailukelpoinen myynti kasvoi 15 prosenttia. Yhtiö jatkaa vahvaa, lähes 10 
prosentin kasvua myös vuonna 2017 ja suunnittelee uusia hotelleja Suomeen. 
 
– Uskon vakaasti, että Omena-hotellien kaltaiselle toimijalle on vielä paljon kasvuvaraa Suomessa, 
koska kysyntä edulliselle ja laadukkaalle majoitukselle kaupunkien keskustoissa kasvaa koko ajan. 
Etsimme aktiivisesti uusia kohteita hotelleillemme Helsingin lisäksi kaupungeista, joissa Omena-
hotelleja ei vielä ole, sanoo Kingelin.   
 
Omena-hotelleja on tällä hetkellä seitsemän, joista kaksi sijaitsee Helsingissä ja muut Tampereella, 
Turussa, Vaasassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Hotellit sijaitsevat aina kaupunkien keskustoissa, jolloin 
palvelut ja elämykset ovat asiakkaan lähellä. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Thomas Kingelin, toimitusjohtaja, Omena Hotellit Oy 
Puhelin: 0403503627 
S-posti: thomas.kingelin@omenahotels.com 
 
 
Omena-hotellit 
Suomalainen Omena-hotellit on ainutlaatuinen itsepalveluhotelliketju, jonka liikeidea perustuu asiakkaiden itsepalveluun, 
sijaintiin kaupunkien keskustassa ja aina edullisiin hintoihin. Huone varataan ja maksetaan ketjun verkkosivuilla, eikä 
hotelleissa ole erillisiä sisään- tai uloskirjautumisia. Yhtiöllä on tällä hetkellä seitsemän hotellia, joista kaksi Helsingissä ja loput 
Tampereella, Turussa, Vaasassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Omena-hotellit on perustettu vuonna 2001. www.omenahotels.com  
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