
Vetovoimaa Keitele-Päijänne 
matkailuun-hanke
TEM 7.10 klo 9.00 



Sisältö

 Esittely

 Lähtökohta

 Mitä kaikkea tehtiin..

 Markkinointi

 Tulokset /Palautteet yrittäjiltä

 Opit



Esittely

Tuotteistaa, myydä ja markkinoida

Keitele-Päijänne alueen matkailutarjontaa 
matkanjärjestäjille ja yksittäisille matkailijoille saksankielisen 

keski-Euroopan ja kotimaan markkinalla. Luoda 
matkapaketteja myyntiin. 



Idea vesistömatkailun 
kehittämisestä

Hankkeen hallinnoija: Kehittämisyhtiö Witas Oy
Toteutusaika: 1.11. 2020 – 31.11.2021
Budjetti: 150 000
Rahoitus: matkailuelinkeinon elpymistä edistävät 
matkailuhankkeet-rahoitus

Kuva: Terhi Jaakkola 



Idea vesistömatkailun 
kehittämisestä

Hankkeen hallinnoija: Kehittämisyhtiö Witas Oy
Toteutusaika: 1.11. 2020 – 31.11.2021
Budjetti: 150 000
Rahoitus: matkailuelinkeinon elpymistä edistävät 
matkailuhankkeet-rahoitus
15 kuntaa, yli 100 toimijaa



Lähtökohta

 Ylimaakunnallinen vesistömatkailun tarve 20 vuoden ajan

 Euroopan mittakaavassa upea järvialue

 Tarve konkreettiseen tuotteistukseen, markkinointiin ja myyntiin!
 Paljon pieniä toimijoita

 Tämä rahoitusmuoto mahdollisti konkreettiset toimenpiteet 

 Onlinemyynti fokuksessa

 Lakelandin yksi tärkein KV-asiakkaalle vetovoimatekijä on ne 
järvet ja niiden kokeminen! 





Yhteistyökumppanit



Mitä kaikkea tehtiin..



Vaiheet:
1. Valmistelu

 Tiedottaminen

 Ohjausryhmän kasaaminen

 Ilmoittautuminen

 Kilpailutukset

 Kokonaistilanteen hahmottaminen

 Hankeyhteistyö



Vaiheet:
2. Toteutus

 Tuotteistuskoulutukset

 Ei kaupallisen sisällön kerääminen Koko Travel Planneriin

 Verkostoitumiskahvit

 Jatkomahdollisuuksien kartoittaminen

 Matkanjärjestäjäpalaverit

 Vesistömatkailun kartoitus

 Digimarkkinointivalmennukset

 Bokun onboarding & Johku tuki

 Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

 Elämys Group; Lakelandbooking.com
lanseeraus

 Chat

 Hinnoittelusparraus & Case valmennus; Hakamaan lammastila Oy  



Vaiheet:
3. Yhteenveto

 Palautekysely

 Tulosten analysointi

 Yhteenvetotilaisuus

 Raportoinnit



Markkinointi



Sivusto; 3 reittiä, 3 aluetta, Teemat; Bokun ja Johku tuotekortit, 
majoitukset



3 reittiä; 200 reitin suunnittelua Koko Travel Plannerissa



Online-tuotekortteja

Bokun

Johku



Karuselleja



Markkinointi;
tavoitteet



Markkinointi;
Mittarit



Markkinointi;
kohderyhmä



Markkinointi;
Mainokset



Markkinointi;
Verkkosivun 
analytiikka



Markkinointi;
mainonnan 
analytiikka



Markkinointi;
tulokset 



Chat

 Ronja hoiti  koko kesän

 Kerättiin asiakasymmärrystä

 Helpotettiin ostoa

 N. 25 keskustelua

 Kysyttiin mm. Majoitusta, lisätietoa elämyksistä, ongelma pankin 
kanssa 

 Otettiin käyttöön ehkä hieman ajoissa koska kesti aikansa ennen 
kuin markkinoinnit alkoivat ”puremaan”

 Ehdottomasti hyvä oston tukipalvelu vaatii resurssin



Tulokset / Palautteet 
yrittäjiltä
Palautekysely elokuussa 21 vastaajaa, 3 palautetta 
puhelimessa sekä muutama Facebook ryhmässä 



Missä 
onnistuimme?

Yleisarvosana: Hyvä

Missä onnistuimme? 

 Monipuolinen; paljon erilaisia toimijoita jokaiselle jotain!

 Erinomaiset koulutukset

 Innostaminen, tsemppaus, pieni painostus, “persiille potkiminen”

 Henkilökohtainen/ yrityskohtainen tuki

 Tehokas viestintä

 Kauppapaikka Lakelandbooking



Mitä toisin?

Mitä olisimme voineet tehdä toisin? 

 Aikataulut haastavia joillekin yrittäjille. 

 Nopea etenemisvauhti

 Vesireitit eivät toteutuneet (tekniikka ja toimijat ) 

 Lopahti kesken (tiukka onboarding huhti-kesäkuu, Maarit 
jäi pois)



Saitko oppeja?

 Ymmärretään oman työn tärkeys, oppeja ei karttunut jos 
muun yritystoiminnan kanssa kiire.

 Tietoa tulevaisuuden matkailusta 

 Tuotekorttien laatiminen 

 Digiosaamiseen moni koki saavansa paljon apua. 
Erityisesti Johku & Bokun

 Verkostoituminen lisääntyi. 



Projektin vaikuttavuus omaan
yritystoimintasi kehittämiseen?

Esteenä oma passiivisuus/ jaksaminen.

Jotkuteivät pidä itsensä mainostamisesta

Uudet opit nopeuttivatkehittämistä

Lisää itsevarmuuttayritystoimintaan

Ymmärrysmyyntikanavistaja niiden käyttämisestä

Onlinemyyntikanavanavaaminen



Tulevaisuus?

Mihin kaipaisit 
vielä tukea 
yrityksesi 
kehittämisessä

 Yritystoiminnan perustoimintoihin tukea

 Digitaalisissa myynti ja markkinointi kanavissa toimimiseen

 Markkinointiin sekä jälkimarkkinointiin

 Myymiseen

 Tuotteistamiseen

 Verkostoitumiseen



Yhteenveto

 Mielenkiintoinen projekti 

 Digitaalisuus on tullut jäädäkseen niin myynnissä kuin 
markkinoinnissa, yrittäjällä aina loppukädessä vastuu 
omasta toiminnastaan.

 Onlinemyynti vaatii pitkäjänteistä kehittämistä

 Pienet yrittäjät tarvitsevat tuotteistamisosaamista sekä 
paljon tukea markkinointiin ja myyntiin!

 Myynti olisi hyvä järjestää kaupallisista lähtökohdista

 Lisää rahoituksia, jotka mahdollistavat konkreettiset 
toimenpiteet

  ROI kuntoon

 Järvialueen kehittäminen matkailukäyttöön vaatii todella 
pitkäjänteistä kehittämistä



Kommentteja?

Kiitos !


