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AGENDA

Markkinointiyhteistyö maaseutumatkailussa: 
Mahdollisuuksia, keinoja, pelisääntöjä ja 

esimerkkejä

juha.sorjonen@avidlyagency.com
+358 40 6610 131

www.avidlyagency.com/fi
#avidly #tomorrowbound

Markkinointi- ja matkailualan suosituksia ja käytäntöjä
Omakohtaisia kokemuksia

Matkailutoimijoiden kertomaa
Matkailijoiden ja matkanjärjestäjien havainnoimaa

Vaikuttajien ja kehittäjien suosituksia

“Markkinoinnin voima ja vaikutus syntyvät yhdessä 
tekemisestä, kumppanuuksista, merkityksellisten 

tarinoiden ja mielenkiintoisten faktojen sekoituksesta.”

http://www.linkedin.com/in/juha-sorjonen
mailto:juha.sorjonen@avidlyagency.com


Avidly lyhyesti
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Avidly on Euroopan johtava markkinointi-
teknologioiden palveluntarjoaja. Olemme 
omistautuneet luovuudelle, myynnille sekä 
teknologialle, ja käytämme asiakaskokemusta 
strategisena työkaluna, jolla viemme yritykset 
rohkeasti kohti parempaa huomista.

Asiakkainamme on niin start-upeja kuin 
Fortune 500 -yrityksiä, joille kaikille teemme 
positiivista kasvua luovaa vaikuttavuutta.

www.avidlyagency.com/fi

Liikevaihto

25.0
MEUR 2020

Jatkuvat palvelut

42%
myyntikatteesta*

7 maata

18 kaupunkia

300+
asiakasta

280+
asiantuntijaa

68
NPS*

Figures for FY 2020. 
*Finland, 2020.

http://www.avidlyagency.com/fi


Avidly studios
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Suomi
Helsinki
Joensuu
Jyväskylä
Kouvola
Kotka
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Mikkeli
Oulu
Tampere
Turku

Kanada
Halifax, Nova Scotia

Iso-Britannia
Clitheroe

Saksa
München

Norja
Oslo

Ruotsi
Tukholma

Tanska
Aarhus



Avainkysymys markkinointiyhteistyöhön maaseudulla

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006413427.html



Milloin markkinointiyhteistyötä kannattaa miettiä ja tehdä?

▲ Kun ei ole riittävästi resursseja/ 
kapasiteettia, esim. aikaa, rahaa, 
osaamista tai motia.

▲ Kun kohderyhmää on yksin vaikea tavoittaa 
tai pidentää viipymää.

▲ Kun tarvitaan uskottavuutta, vaikuttavuutta 
ja vipua omaan tekemiseen.

▲ Kun tarvitaan useita syitä ja perusteluja 
vakuuttaa matkailija.

▲ Kun tuote tai alue ei ole riittävän 
tunnettu valituissa 
kohderyhmissä/asiakassegmenteissä

▲ Kun alueelta/verkostolta puuttuu 
yhtenäinen brändi ja kärkiviesti.

▲ Kun halutaan olla ja esiintyä osana 
isompaa kokonaisuutta.

▲ Kun matkailualue tai -verkosto on 
löytänyt yhteisen nimittäjän, esim. 
tavoitteen, päämäärän ja tahtotilan.



Markkinointiyhteistyön etuja

▲ Yhteisöllisyys tuo voimaa ja uskoa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.
▲ Luo yhteisen maalin ja tavoitteen, johon osallistujien on helppo (?) on samaistua ja sitoutua.
▲ Laajentaa yhteistä näkyvyyttä ja brändi-, katto- ja yritysverkostomarkkinointia. 
▲ Kirkastaa myös tehtyjä valintoja ja markkinoinnin toimenpiteitä.
▲ Luo suunnitteluun ja tekemiseen selkeän roolituksen ja luo verkostolle sisäiset pelisäännöt.
▲ Monipuolistaa, mutta samalla yhtenäistää viestintää, mahdollistaa ristiinmarkkinoinnin ja kuratoinnin.
▲ Tuo alueellista tai temaattista brändihyötyä.
▲ Tuo kustannushyötyjä ja tätä kautta mahdollistaa markkinoinnin tekemisen isommin.
▲ Mahdollistaa myös toimijoiden keskinäisen sparrauksen - myös asiantuntijaosaamisen hyödyntämisen.
▲ Helpottaa kohderyhmän tavoittamista - tai tekee sen ylipäätään mahdolliseksi.
▲ Hitsaa porukkaa kiinni yhteisen tekemisen ympärille ja tätä kautta lisää myös keskinäistä luottamusta.
▲ On myös konkreettinen yhteistyön muoto, jota voidaan myös mitata ja sitä kautta kehittää eteenpäin.

Markkinointiyhteistyö matkailussa tukee paikallisuutta, maaseutua ja koko Suomen 
matkailullista vetovoimaa. Markkinointiyhteistyö ja käytännön toteutukset ovat myös 
hyvin Suomen matkailustrategian mukaista toimintaa. Markkinoinnin yhteistyöllä on 
myös selkeä vastuullisuus -ulottuvuus. 



VAIKUTTAVIA KEINOJA

▲ Yhdessä tuotetut ja kuratoidut sisällöt
▲ Yhteistuotteet ja palvelukokonaisuudet
▲ Offline- ja onlinekampanjat
▲ Tapahtumat ja tilaisuudet
▲ Ansaitun ja jaetun näkyvyyden keinot
▲ Yhteiset opinto-, myynti- ja verkostomatkat
▲ Yhdessäolo ja epäviralliset keskustelut
▲ “Revenue sharing” (+/-) ?

Suunnittelu - Tuotanto - Arviointi - Oppiminen

Yhtenäinen joukkue matkustaa yhdessä ja 
sietää heikosti vapaamatkustajia.



Muutama esimerkki
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Markkinointiyhteistyö 
perustuu fyysiseen 

reittiin, 
kiertomatkaan tai 

yhteistuotteeseen.
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On ihan “ok” tehdä 
yhteistyötä saman 

alan yrityksien, 
ehkä jopa 

kilpailijoidenkin 
kanssa.
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Yhteinen 
puheenaihe tai 

strateginen 
linjaus yhdistää 

toimijoita.
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Tapahtumat 
tarjoavat ison 

joukon erilaisia 
yhteistyö-

mahdollisuuksia.
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Välillä on hyvä 
lähteä yhdessä 

vähän kauemmas, 
jotta näkee 

(kirkkaammin) 
lähelle.



15

Hyvät tulokset ja 
hyvät kokemukset 
kannustavat aina 

eteenpäin.



Kotitehtävä: Mitkä ovat omat syysi markkinointiyhteistyöhön?

FAKTASYYT?

TUNNESYYT?



YHTEISMARKKINOINTI ON 
KOKEILUA, TOISTOJA JA OPPIMISTA.

Mitä enemmän teet sitä paremmaksi ja 
herkemmäksi tulet.



”Asiat, jotka on opittava tekemään, opitaan vain tekemällä niitä.”
Aristoteles



Kiitos! Kysymyksiä? Kommentteja?

Lisäinfoa

juha.sorjonen@avidlyagency.com
040-6610131

avidly.fi

mailto:juha.sorjonen@avidlyagency.com



