
 

BOOST  TILL  BYATURISMEN 

BUUSTIA  KYLIEN  MATKAILUUN 

DATUM & PLATS | PÄIVÄMÄÄRÄ & PAIKKA 

28.10. Ravintola Kansakoulu 

Brännbodavägen 71 

29.10. Hotell Kasnäs 

Kasnäsvägen 1294 

30.10. Söderlångvik/Café Vivan 

Amos Anderson vägen 2 

ANMÄLNING SENAST | ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 18.10.2019: 

https://www.lyyti.fi/questions/691f681797 

 PROGRAM | OHJELMA 

 

1. ÖPPET TILLFÄLLET FÖR ALLMÄNHETEN | KAIKILLE AVOIN TILAISUUS 

Riktat alla som är intresserad att utveckla turism. | Suunnattu kaikille matkailun kehittämisestä 

kiinnostuneille. 

8:30-8:50  Anmälan och morgonkaffe/-te, möjlighet till nätverkande 

Ilmoittautuminen ja aamukahvi/-tee, mahdollisuus verkostoitumiseen  

8:50-9:00  Öppning | Tilaisuuden avaus, Coastal Bootcamp 

9:00-10:30  Presentation | Asiantuntija-alustus, Riikka Harmaala, Roister Marketing 

OBS. Alla tre tillfällena har sitt eget tema. Man kan gärna delta i alla tre presentationer. 

HUOM. Kaikissa kolmessa tilaisuudessa on oma teemansa. Osallistu mielellään kaikkiin alustuksiin!  

28.10.2019 Matkailupalvelun brändäys – luo brändi huomista varten:  

 Esimerkkejä, trendejä. Kestävä kehitys.  

 Arvot, missio, visio. 

 Kohdemarkkinat ja asiakaslähtöisyys.  

 Menestystekijöiden tunnistaminen.  

 Kärkiviesti, palvelulupaus, yrityksen identiteetti.  

 Brändin jalkautus & brändin toteutumisen elementit. 

 Verkoston yhteiset brändioivallukset. 

29.10.2019 Ympärivuotiset matkailuelämykset ja uudet matkailusesongit – vuodenajat inspiraationa uusille 

matkailutuotteille: 

 Teemat ja trendit.  

 Innostavia esimerkkejä.  

 Asiakas-, tuote- ja palvelulähtöisyys. 

 Ympärivuotinen saavutettavuus.  

 Vuodenaikojen tuotteistaminen. 

 Viestintä (visuaalisuus, tarinallisuus, some).  

 Uskalla kokeilla! Kokeilukäytännöt.

30.10.2019 Palvelumuotoilu matkailuyrityksessä: 

 Asiakas- ja tuotelähtöisyys.  

 Asiakasymmärryksen tuottaminen.  

 Ostajapersoonien luominen 

 Value Opportunity Analysis > miten palvelusi vastaa 

ostajapersoonan tarpeisiin. 

 Futures Wheel tai kontekstikartta > tunnista 

palvelusi suhde toimintaympäristöön. 

 Palveluekologiamalli > miten verkostossa toimivien 

yritysten palvelut voivat hyödyttää toisiaan. 

 Palvelusisältöjen yhdistäminen digitaaliseen osto- ja 

käyttötrendiin, huomioita.  

 Pilotointi, prototyypit ja testaaminen, 

arviointimittaristot.  

 Kokeilukulttuuri ja jatkuvan mittauksen malli. 

 

https://www.lyyti.fi/questions/691f681797


 

Tilläggsinformation  | Lisätiedot: 

Sanna-Mari Kunttu 

Ruttutvecklare, Coastal Bootcamp 

Reittien kehittäjä, Coastal Bootcamp 

KIMITOÖNS KOMMUN 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

Tel. / Puh. +35840 660 9032 

sanna-mari.kunttu@kimitoon.fi 

 

2. WORKSHOP | TYÖPAJAT 

Riktat speciellt åt lokala aktörer. | Suunnattu erityisesti paikallisille toimijoille. 

Efter inledningen kommer vi att ha en workshop som fokuserar på att utveckla närområdet. Vi hoppas på att få 

deltagare från de lokala företagarna, by-aktiva, invånarna och andra som är intresserade av att utveckla områdets 

serviceutbud för turister. 

Alustuksen jälkeinen työpajaosio on kohdennettu erityisesti kyseisen alueen kehittämiseen. Toivomme osallistujiksi 

alueen yrittäjiä, kyläaktiiveja, asukkaita ja muita, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään kylän palvelutarjontaa 

matkailijoille. 

28.10.2019 Västanfjärd: Nivelax – Lammala – Brännboda 

29.10.2019 Kasnäs – Högsåra – Hitis – Rosala – Vänö 

30.10.2019 Dalsbruk – Söderlångvik – Dragsfjärd 

10:30-12:30  Workshop | Työpaja 1:  

Vi kommer att utveckla en dagstur för cyklister, som baseras på Kustrutten och 

cykeluthyrningspunkter. Dagsturen är delvis okommersiell, men rutten kommer att lyfta fram service 

och sevärdheter som cyklister är intresserade av.   

Kehitämme osin Rannikkoreittiä hyödyntäen sopivan päiväretkiehdotuksen pyöräilijöille. 

Päiväretkiehdotus itsessään on epäkaupallinen, mutta reittiehdotus nostaa esiin pyöräilijää 

kiinnostavia alueen palveluita ja nähtävyyksiä.  

12:30-13:30  Lunch, självkostnad | Omakustanteinen lounas 

13:30-14:45  Workshop | Työpaja 2:  

Vi kommer att finslipa områdets kommersiella produkter. 

Tulemme terävöittämään alueen myytäviä tuotteita. 

14:45-15:00 Kaffepaus | Kahvitauko  

15:00-16:00 Workshop 2 fortsätter | Työpaja 2 jatkuu 


