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MUKANA 9 YRITYSTÄ
Hartolan ja Sysmän alueelta:

• Camping Sysmä - Tmi Mian Matkailupalvelut, Mia Kärkkäinen

www.campingsysma.fi

• Hartola Golf, Tera Heinonen www.hartolagolf.com

• Ilola Inn, Timo Lauri www.ilolainn.fi

• Krouvin Lava ja Camping, Matti Punakallio www.krouvin.com

• Rantalan Lomamökit, Jouni Hokkanen

www.rantalanlomamokit.fi

• Sysmän Marina, Tomi Heino www.sysmamarina.fi

• Tervalepikon Torpat, Taina ja Vesa Blomqvist

www.tervalepikontorpat.fi

• Vuorenkylän Purnu Oy, Timo Olkkonen www.purnu.com

• Linnanrauha Oy Päivi Koskela
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YHTEISET TEEMAT
näihin keskitymme 

tuotteistuksessa

Luontoliikunta Päijänne
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TOIMENPITEET 
joilla saamme tuloksia

KONSULTOINTI

Visit Finlandia 

Akatemian 

kouluttajat sekä 

paikallinen osaaja

KONSEPTOINTI

Yhteinen graafinen 

ilme ja sen 

ilmentymän eri 

muodot. Myös 

yhteinen tarjoama.

BENCHMARKING

Tiedon jakaminen 

ryhmän sisällä 

sekä kotimaan- ja 

ulkomaan 

opintomatkat



HANKKEEN BUDJETTI

KOKO BUDJETTI 200 250,00 €

Yksityinen rahoitus 25 %  50 062,5 €

Julkinen rahoitus 75 %   150 187,5 €



YHTEISET TAVOITTEET
·Uudenlaisten matkailutuotepaketin rakentaminen kuluttaja- ja yritysasiakkaille, joissa teemat ovat: koiraystävällisyys, luontoliiku nta 

ja Päijänne. Uusia yhteisiä tuotteita 3 kpl.

·

Uusien matkailupakettien markkinointiin yhteinen visuaalisen markkinointi -ilme (mm. kuvat, videot, esitteet ja opastaulut). 

Yhteinen esite 1 kpl.

Tiiviin yritysten yhteistyöverkoston luominen. Konkreettinen kehittämis -toimenpide on, hankeajan jälkeen toimintaansa jatkava 

yrittäjien yhteinen markkinointialusta, jossa matkailijoita kiinnostavat tuotepaketit/tapahtumat/tilaisuudet ovat myynnissä.

Alustaratkaisu 1 kpl.

·

Liikevaihto lisääntyy yrityksissä 5-10 % vuositasolla. Erityisenä tavoitteena on saada lisää asiakkaita hiljaisille kausille ja nostaa 

tuotteiden hintaa sesonkikausilla. Lähtötietona käytetään yritystietolomakkeen lukuja.

·

Yrittäjien monikanavaisen markkinoinnin ja tuotteistuksen osaamisen varmistaminen. Edistyminen todetaan surveykyselyn avulla,

joka tehdään yrittäjille hankkeen alussa ja lopussa. Kysely 2 kpl.

·

Yritysten yhteinen Masterplan 1 kpl . Siinä otetaan huomioon integroituminen alueen muuhun matkailun kehittämiseen, mutta se 

on tehty ensisijaisesti yritysten kehittämisen työkaluksi.



Laura.puolamaki@proagria.fi

+358405444899

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Laura Puolamäki

PROAGRIA ETELÄ-SUOMI

HANKKEEN HALLINNOINTI


