
   

 

 

Outdoors Finland -hanke kouluttaa Etelä-Karjalassa! 
 

Aika Keskiviikko 30.10.2013 klo 8.30 – 16.00 (aloitus aamukahveilla). 

Paikka Ylioppilastalo, Sali 213, Laserkatu 10.  

Maksut Tilaisuus on maksuton osallistujille  

(Lounas Ylioppilastalon ravintolassa omalla kustannuksella). 

 

Ilmoittautuminen  viimeistään 25.10. sähköpostilla heikki.heimala@lansi-saimaa.eu . 

 

 

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 
  

Miten luonnon ja aktiviteetit, melonnan, pyöräilyn ja vaelluksen sekä metsän aarteet voi 

tuotteistaa vapaa-ajan matkailijalle, kansainvälisille markkinoille ja tehdä ohjelmallisia mutta 

omatoimisia paketteja. Etelä-Karjalassa on runsaasti potentiaalia sekä kotimaan että ulkomaan 

markkinoille. Tarvitaan tuotteita ja yhteisiä toimenpiteitä ja siihen on tarjolla paljon 

mahdollisuuksia.  

  

Outdoors Finland -kehittämisohjelma on Matkailun edistämiskeskuksen vetämä kokonaisuus, 

johon Outdoors Finland Etelä -hanke kuuluu osana. Outdoors Finland Etelä on tuottanut 

retkeilymatkailuportaalin, mobiilioppaan ja tuottaa runsaasti erilaisia informaatioratkaisuja 

yritysten ja alueiden käytettäväksi.  Tule kuuntelemaan miten saat parhaan hyödyn irti näistä ja 

mitä se sinulta edellyttää.  

  

Päivän ohjelma koostuu kolmesta osiosta: 

Luonto- ja aktiviteettimatkojen markkinat ja kohderyhmät.  

Millaisia tuotteita kysytään ja missä, mitä asiakkaat tarvitsevat ja vaativat?  Miten tuotteistan? 

Käymme läpi markkinoiden tarpeita ja heijastamme niitä tarjontaamme.  Katsastamme mitä 

jakelukanavia tarjolla.  

  

Mitä työkaluja Matkailun edistämiskeskus ja Outdoors Finland Etelä -hanke tarjoavat 

Ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää ensimmäistä kertaa toteutettavaa toimintamallia, jossa 

OF Etelä auttaa tuotteistamisessa ja MEK markkinoiden tavoittamisessa.  

  

Mitä yritysten ja alueiden tulee tehdä 

Mitä tarkoittaa sales calls, miten toimii educci, miten saan kansainvälistä huomiota, bloggareita 

alueelle ja mitä yrityksiltä odotetaan sekä millaista rahoitusta siihen on saatavilla.  

  

Sinulla on mahdollisuus osallistua pilottihankkeeseen, jossa ensimmäistä kertaa lähdetään 

liikkeelle kehittämällä koko arvoketjua.   Päätät itse osallistumisesta ja vastaat vain omista 

kuluistasi.   

 

Tutustu ennakkoon Outdoorsfinland-portaaliin: www.outdoorsfinland.fi .  

Reittituotteita täydennetään portaaliin myös Etelä-Karjalasta.   



   

 

 

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 30.10.2013 Lappeenranta 
 

 

Ohjelma:  

 

Klo 08.30-09.00 Aamukahvi 
 

Klo 09.00-09.10 Aloitus. Esittelyt ja ohjelman esittely. 

 

Klo 09.10-10.00 Outdoors Finland -kehittämisohjelman esittely 

Matkailun edistämiskeskuksen rooli ja toimenpiteet pk-yritysten 

kansainvälistymisen edistämiseksi 

  Tutkimukset ja jakelukanavakartoitukset yrityksen apuna 

 

Klo 10.00-11.00 Monikanavaista viestintää liikunnasta, luonnosta ja aktiviteeteistä. 

Outdoorsfinland -portaali, mobiiliopas, tuotekortti, kartta, GPS-laite ja 
agenttimanuaali. Miten yritys ja alue voi tuotteistaa näitä hyödyntäen. 

 

Klo 11.00-12.00 Lounas, omakustanteinen 

 

 

klo 12.00.-16.00 Iltapäivän osiossa keskitytään markkinoihin ja erilaisiin myyntitapahtumiin.  

Miten saada paras mahdollinen hyöty ko. tapahtumista päästäkseen 

kansainvälistymisen alkuun?  

 

Erilaisia kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteitä ovat tutustumisvierailut 
alueelle (fam trips), mediavierailut, messut ja workshop- / networking-

toiminta, myyntivierailut, jne.  

 

Käytännönläheisestä valmennuksesta vastaa Marko Vento, Travel & Stay-

yrityksestä.  Marko Vennolla on pitkäaikainen kokemus matkailun 

kansainvälisestä markkinoinnista. Hän tuntee matkailualan toimijat sekä 

erilaiset markkinointi- ja myyntitapahtumat työtehtäviensä kautta.  

 

TERVETULOA MUKAAN KANSAINVÄLISEN MARKKINOINNIN MAAILMAAN! 

  
 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä 

MEK, Outdoords Finland Etelä -hanke, Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, 

Etelä-Karjalan instituutin (LUT)  Kulttuurikutinaa -hanke ja Lappeenrannan maaseututoimi.            

 

Lisätietoja 

Hanna Ollikainen, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, puh. 040 823 5105 hanna.ollikainen@ekarjala.fi  

Heikki Heimala, Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys, puh. 045 1299 398 heikki.heimala@lansi-saimaa.eu  

 
Heli Saari, MEK OF-koordinaatio,  heli.saari@visitfinland.com 

Pirjo Räsänen, OF Etelä, pirjo.rasanen@lamk.fi  

 
 


