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OTHMAN KTIRI



BIOGRAFIA OTHMAN KTIRI

Othman Ktiri nasceu no dia 27 de maio de 1979 em Casablanca (Ma-
rrocos). Filho de mãe francesa e pai marroquino, Ktiri frequentou estu-
dos superiores perto de Paris e, posteriormente, instalou em Palma 
(Maiorca, Espanha) iniciando a sua carreira profissional por conta de 
outrem no setor automobilístico.

Em 2005, deu os seus primeiros passos como empreendedor criando 
a LOGIC AUTOMOCIÓN S.L., empresa especializada na comerciali-
zação e distribuição de veículos semi-novos. No seu primeiro ano de 
existência, a LOGIC AUTOMOCIÓN conseguiu vender 680 veículos com 
apenas dois trabalhadores no quadro de pessoal.

A empresa gerida por Othman Ktiri conseguiu exceder os 6000 veícu-
los vendidos só quatro anos mais tarde. Esta divisão comercial, que, 
em 2011, passou a denominar-se OK CARS S.L., tem atualmente com 
uma rede própria de distribuição que exporta veículos para mais de 16 
países, entre eles, a Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Itália.



TRAJETÓRIA OK GROUP

A OTHMAN KTIRI RENT A CAR S.L. foi criada em 2009 como 
empresa dedicada ao aluguer de veículos a outras empresas 
do setor. Um ano mais tarde, a OK RENT A CAR iniciou a 
comercialização direta de veículos em aluguer a particulares 
e empresas como uma aposta decidida a inovar num 
setor muito maduro.

Para isso, desenvolveu um novo conceito Low Cost-High 
Quality, a partir de uma vasta frota de veículos em constante 
renovação que inclui os últimos modelos do mercado a preços 
acessíveis.



TRAJETÓRIA OK GROUP

A fase de expansão da OK RENT A CAR iniciou-se 
em 2012 com a abertura do seu primeiro balcão 
fora de Maiorca: Ibiza é o destino escolhido e o 
grupo empresarial excede os 63 milhões de euros 
de faturação.
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TRAJETÓRIA OK GROUP

Em 2013, a OK RENT A CAR tem, pela primei-
ra vez, stand próprio na Feita Internacional
de Turismo, FITUR, e o seu volume de fatu-
ração ronda os 90 milhões de euros. 
Além disso, abre as suas portas um novo 
balcão em Menorca e inaugura-se a Sede 
Corporativa do OK GROUP.

Em 2015, a corporação tem já 160 profissio-
nais no quadro de pessoal e a sua faturação
excede os 125 milhões de euros. No mesmo 
mesmo ano, a OK RENT A CAR já está presen-
te em Barcelona, Maiorca (8 balcões), Me-
norca (2 balcões), Ibiza e Formentera. Além 
disso, os veículos elétricos juntam-se à frota 
do OK GROUP e a faturação do grupo fecha o 
ano com 155 milhões de euros.



TRAJETÓRIA OK GROUP

Em 2016 nasceu a OK SMART TECHNOLOGIES S.L.U  
para dar suporte tecnológico e desenvolver apli-
cações informáticas destinadas a empresas perten-
centes ao setor automobilístico. Além disso, nesse 
ano, atinge os 200 milhões de euros em faturação e 
inaugura novos balcões de aluguer em Madrid e no 
interior dos aeroportos de San Sebastián, Saragoça, 
Valladolid, Badajoz e Melilla.
 
Desde 2016, mais de 1 em cada 100 veículos comer-
cializados em Espanha foi fabricado para o OK
Group.

O ano 2017 foi fulcral para o conjunto de empresas 
que formam o OK GROUP; inclui A Coruña, Alicante, 
Granada, Murcia, Oviedo, Santander, Santiago de 
Compostela, Sevilha, Valência e Saragoça-Delicias 
como novos destinos e aumenta o seu quadro de 
pessoal para mais de 500 profissionais. 



TRAJETÓRIA OK GROUP

O trabalho de Othman Ktiri como empresário foi 
recompensado em 2017 com o carimbo Cepyme 
500 atribuído pela Confederação Espanhola de 
Pequenas e Médias Empresas em reconhecimento 
às melhores taxas de crescimento registadas por
empresas espanholas.

A FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI nasceu em 2018 
depois das diferentes ações de Responsabilidade 
Social Corporativa realizadas em anos anteriores. É 
mais um passo no retorno social dos benefícios 
empresariais obtidos mediante a colaboração do OK 
GROUP em projetos solidários. 



TRAJETÓRIA OK GROUP

Prosseguindo com a sua dinâmica de crescimento e 
expansão, em 2018, o OK GROUP adquire o domínio 
AMIGOAUTOS.com, para lançar a sua segunda marca de
aluguer de veículos, a AMIGOAUTOS RENT A CAR, com
presença em oito destinos mediterrâneos: Alicante, 
Barcelona, Formentera, Ibiza, Málaga, Maiorca, Menorca 
e Valência.

O OK GROUP invierte 30 milhões de euros e destina mais
de 70 profissionais a este projeto desde o seu lançamen-
to.



OTHMAN KTIRI

Othman Ktiri participou em inúmeros fóruns empresa-
riais e deu conferências nas quais partilha a sua visão 
do empreendedor ao mesmo tempo que dá a conhecer
experiência e histórias vividas ao longo da sua trajetória 
profissional. Da mesma forma, a sua presença em redes
sociais e intervenções perante os diferentes meios de 
comunicação dão visibilidade à sua forma de entender a
empresa atualmente.

Para Othman Ktiri, empreender é, sobretudo, uma aven-
tura humana e destaca a importância de transmitir e
promover valores como o esforço, o espírito vencedor, a 
perseverança e a excelência entre as trabalhadoras e os
trabalhadores do grupo que lidera.


