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• VF edistää vain matkailua ulkomailta Suomeen 

• Strategiset painopisteet: 

– markkinointi (maakuva ja tuotteet) 

– markkinatiedon hankinta, analysointi ja  

    jakelu elinkeinolle 

– tuotekehityksen koordinointi 

– yhteyksien luominen ulkomaisten ostajien 

   ja kotimaisten myyjien välille  
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Valtakunnallinen kehittäminen 

• Valtakunnallinen matkailustrategia määrittelee 
Suomen matkailun päälinjaukset 

– Luonto nostettu yhdeksi kärkiteemaksi 

– Teemapohjainen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 

• Outdoors Finland katto-ohjelmalla toteutetaan 
MEKin kesämatkailun kehittämisteemaa 

• MEK valmistellut kansallisen luontomatkailun 
kehittämisstrategian vuosille 2015-2020  



Tuotekehityksen teemanimet MEKin 

tuotekehityksessä ja markkinoinnissa!  

Silence, please 

Mökkeily, sauna, luonto,   

hyvinvointi yms. 

Wild & free 

Safarit, hiihtokeskukset,  
kalastus, yms. 

Cultural beat 

Design, suomalainen ruoka, 

perinne, joulupukki yms.  
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Aktiviteetit 

Kesämatkailutuotteet 

Vesi 

Kiertomatkat 



OF kehittämistyö 

• OF teemallinen kehittäminen aloitettu 2009 

• Kansallinen koordinointi ja alueyhteistyö 

• Teemalliset tutkimukset  

• Tuotekehityksen työkalut, valmennukset 

• Teemalliset myyntitapahtumat 

• -> maaseudun mikro- ja pk-yrityksille lisää 
liiketoimintaa       
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OF järjestää ja kustantaa 
Ammattilaiskohtaamiset,B2B 
• Workshopit 
• Networking –tilaisuudet 
• Myyntikierrokset 

markkinoilla 
• Tutustumismatkat 
Kuluttajien teemallinen 
herättäminen B2C 
• Bloggarit 
• Somemarkkinointi 
4.A ja 4.B.  Yhteiset teemalliset 
esitteet, tuotemanuaalit 
Osallistujat vastaavat omista 
kustannuksistaan ja sitoutuvat 
toimenpiteisiin 

A B C 

Matkailun mikro- ja pk –yritykset Outdoors 
Finland(OF) kansainvälistymisessä 

Koordinointi 
• Alueyhteistyö 
• Tiedon siirtäminen 

• Tutkimukset 
• Työkalut 
• Markkinat 
• Trendit 

• Toimintamallien 
siirtäminen 
• Valmennukset 
• Tuotteistaminen 

 
 

Myynti /osallistuvat 
organisaatiot 

B2B – myynti matkanjärjestäjille 
• Yrittäjien ja aluerganisaatioiden 

vastuulla 
• Keskeinen myyjä on majoittaja 

tai ohjelmapalveluyrittäjä 
• OF/VF järjestää 

kohtaamispaikan, kaupan tekee 
yritys  

B2C 
• Viikko-ohjelmat 
• oheispalvelut 

Kohtaamisareenat VF/OF 



Matkailijat kalastamassa 

• Aktiviteettimatkailu yksi eniten lisääntyvistä matkailumuodoista 
 

• Suurimmat potentiaali: pyöräily, vaellus, melonta ja näiden yhdistelmät sekä kalastus 
 

• Hakevat elämyksiä ja kokemuksia  
 

• Luonnon ja ympäristön kokeminen, rentoutuminen  
– Nuotiolla istuminen 
– Hiljaisuus 
– Maisemien katselu 

 
• Tuotteistaminen, palvelut 
 

 

Haista, maista, tunne, kuule, näe! 
 
 
 
 
 

 
-  
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Suomen monipuolisuus 

• joet, järvet, meri, kosket, purot, jne. 

• Kesä/talvi 

• Perhokalastus, heittokalastus, onginta, 
nuottaus, jne. 

• Kalastustapahtumat 

• Ulkomaalaisille elämys tärkein 

• Saaliiksi kelpaa useat kalalajit 

– Esim. venäläisten suosikki on hauki  
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KV - markkinat edellyttävät 

• Valmiita tuotteita 

 

• Elämyksellisiä tuotekuvauksia  

 

• Kokonaishintoja 

 

• Jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä 
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Kiitos! 
 

Heli Saari 
heli.saari@visitfinland.com 
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