Vaikuttavaa verkostoitumista

Tavoitteena kasvu ja
kehittäminen
Turku Science Park Oy:n tehtävänä on edistää
Turun seudun elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä, korkeakouluyhteistyötä ja
yritysten kilpailukykyä.
Tuotamme ja koordinoimme seudun yritys- ja
innovaatiopalveluja. Autamme ja neuvomme
toimialasta riippumatta kaikkia yrityksen
perustamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä,
kasvussa ja kansainvälistymisessä.
Huomattava osa palveluistamme tukee myös
huippuosaamiseen ja korkeaan teknologiaan
liittyvien ideoiden kaupallistamista ja
liiketoiminnan kehittämistä.
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Turku Business Region
- elinkeinotoimijoiden
laajaa yhteistyötä
Seutukunnan 22 000 yritystä, kuusi tiede- ja
ammattikorkeakoulua, yritysmyönteiset kunnat, sekä
toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat
tiiviillä yhteistyöllään uusien tuotteiden ja palveluiden
syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen
hyvinvointia.
Vahva koulutus-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen
tukevat sekä globaalisti merkittäviä, suuria yrityksiä
että pienempiä kasvuyrityksiä.

Monialaista ja kansainvälistä osaamista
Seutukuntamme vahvat kärkialat edustavat kansainvälistä huippuosaamista, joissa
yritysmaailma ja tutkimusyhteisöt kohtaavat tuottaen uusia innovaatioita globaaleille
markkinoille.

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke
Matkailuelinkeinon elpymistä edistävän kehittämishankkeet –rahoitus
1.11.2020-31.12.2021, 217 150 €

#matkailualueetnousuun

Hankkeen tavoitteena on edistää Varsinais-Suomen
matkailun elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä
nostamalla maakunta tiedolla johdetuksi kestävän
matkailun alueeksi ja yhdeksi digitaalisen
ostettavuuden kärkikohteista.
Hankkeen toimenpidekokonaisuudet:
• kestävän matkailun edistäminen
• digitaalisen ostettavuuden edistäminen ja
• matkailuekosysteemin vahvistaminen.
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Kestävän matkailun edistäminen 03-12.2020
TP1. Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman
laaja käyttöotto. Varmistetaan ohjelman valmennuksilla ja
yrityskohtaisilla konsultoinneilla.



Hankkeen tuloksena 60 yritystä on osallistunut Visit Finlandin
Sustainable Travel Finland –ohjelmaan.



Hankkeen tuloksena 20 yritystä on saanut STF –merkin.

TP2. Kestävän matkailun tuotekehityksellä rakennetaan
merellisen saariston korkean laatutason matkailutuotteita

• Uusia matkailutuotteita 20 kpl kansainvälisille ja kotimaisille
markkinoille.

TP3. Kestävän matkailun tuotekehityksellä tuotetut
laadukkaat kestävät tuotteet viedään Visit Finland
digitaaliseen tietovarantoon, yrityksen omiin digitaalisiin
myynti- ja markkinointikanaviin sekä alue-organisaatioiden
tarjoamiin kanaviin.
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Digitaalisen ostettavuuden edistäminen 04-12.2021
TP1. Yritysten palvelutarjonnan online ostettavuuden kehittäminen
työpajojen ja yrityskohtaisten konsultointien avulla.

• Visit Finlandin e-learning Matkailuyrityksen digiloikan ABC.
• Visit Finlandin tietovarannon lisäksi hyödynnetään eri alustoja ja
•

kartoitetaan/pilotoidaan alueen tarpeisiin vastaavat digitaalisen myynnin
matkapalvelualustat.
Otettu käyttöön 6 kpl yrityskohtaisia onlinealustoja.

TP2. Tiedon hyödyntäminen yritysten myynnin, markkinoinnin ja
johtamisen tukena.

• Yrityskohtainen alkukartoitus, tiedonkeruu ja yrityskohtaiset
kehittämistoimenpiteet.

TP3. Matkakohteen kehittämisessä hyödynnetään Suomen matkailun
digitiekarttaa.

• Työpajat yrityksille ja yritysryhmille. Tavoitteena 20 kpl yrityksiä on ottanut
käyttöön Visit Finlandin Suomen matkailun digitiekartan.

• Digitiekartta on alueen ja/tai yhteisön yhteinen julkinen tahdonilmaisu
toimia, myydä ja markkinoida ensisijaisesti digitaalisesti.
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Matkailuekosysteemin vahvistaminen 04-12.2021
TP1. Tehdään näkyväksi V-S matkailuekosysteemi kehittämällä
verkostoyhteistyötä, toimijoiden työnjakoa ja rooleja.

• Hyödynnetään Visit Finlandin "Menestyvän matkakohteen johtaminen analyysityökalun" toimintamallia.

TP2. Rakennetaan matkakohteen tiedolla johtamisen
toimintamalli, jossa päätöksenteko perustuu valitun datan
pohjalta tehtyyn analyysiin ja toimenpidesuosituksiin.

• Nostetaan matkailuyritysten osaamista ja ymmärrystä

matkailuyrityksen roolista osana alueen kokonaisuutta.

TP 3. Nostetaan elinkeinon tunnettuutta sekä vaikutetaan
aktiivisesti päätöksentekoon V-S matkailun tiekartan tavoitteiden
mukaisesti.

• Aktiivista viestintää matkailuelinkeinon kuulumisista V-S matkailun
digitaalisen ekosysteemin ”Make” kautta.

8
19.3.2021

Miksi mukaan?
Kestävään matkailuun panostaminen poikkeustilanteen vallitessa valmistaa yrityksiä
väistämättömään muutokseen kohti kestävää ja vastuullista matkailua.
Matkailualan tutkimukset ja trendit osoittavat matkailuyrityksen vastuullisen toimintatavan
olevan asiakkaille yhä tärkeämpi tekijä.
Nostetaan Varsinais-Suomi yhdeksi Suomen digitaalisen ostettavuuden kärkikohteista.
Pysytään mukana digitaalisen alustatalouden ja tekoälyn (AI) kehityksessä.
Matkailuekosysteemin vahvistamisen avulla nostetaan Turun seutu ja Turun
saaristo/merellinen saaristo tiedolla johdetuksi (Smart Destination) kohteeksi.
Tiedolla johdettu menestyvä matkakohde, huolehtii kohteen suunnitelmallisesta johtamisesta,
kestävästä kehityksestä sekä houkuttelevuudesta ja varattavuudesta.
Kun koko toimiala kehittää kilpailukykyään yhdessä, myös sen yksittäisten toimijoiden
kasvuedellytykset vahvistuvat!
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Yhdessä enemmän!
anne.muurinen@turkubusinessregion.com
#turkubusinessregion
#experienceturku
#matkailualueetnousuun
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