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MARKKINOINTI- JA
MYYNTIYHTEISTYÖ
2018 matkailu

Lahti Regionin yhteyshenkilöt mainittu toimenpiteittäin. Kuntien omat kuntayhteyshenkilöt seuraavalla sivulla.
Hinnat koskevat vuoden 2018 toimenpiteitä ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

15.11.2017 Muutokset mahdollisia

VOIT AINA OLLA YHTEYDESSÄ SUORAAN LAHTI REGIONIIN visitlahti.fi/yhteystiedot
Kehittämisehdotuksia voit toimittaa myös nimettyjen kuntayhteyshenkilöiden
kautta.

Kuntayhteyshenkilöt

Asikkala
Kehittämispäällikkö Isa Maunula, isa.maunula@asikkala.fi
Hartola
Kunnanjohtaja Merja Olenius, merja.olenius@hartola.fi
Hollola
Tiedottaja Pilvi Kallio-Meriläinen, pilv i.k allio-merilainen@hollola.fi
Iitti
Palvelusihteeri Laura Parkko, laura.parkko@iitti.fi
Lahti
Tiedottaja Mirkka Ruohonen, mirkka.ruohonen@lahti.fi
Orimattila
Elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen, kimmo.kuparinen@orimattila.fi
Padasjoki
Ympäristösihteeri/matkailu Maria Virtanen, maria.virtanen@padasjoki.fi
Sysmä
Matkailu- ja markkinointineuvoja Raija Hänninen, raija.hanninen@sysma.fi

Markkinointiyhteistyö 2018

MYYNNINEDISTÄMISMAHDOLLISUUDET
Kokous- ja tapahtumamyynti
harri.olenius@lahtiregion.fi | p. 0400 922 453
suvi.kainulainen@lahtiregion.fi | p. 050 371 0512

Myyntipaketti
kokouskohteelle

Myyntipaketti
oheispalvelun tuottajalle
Kohteille, joilla ei ole omia kokous-/majoitustiloja.

SISÄLTÖ

SISÄLTÖ

•

Teleprospektointi -kampanjointia, johon liittyy myös
sähköinen kampanja
myyntikäynnit potentiaalisiin yrityksiin Suomessa
olemassa olevien asiakassuhteiden aktiivinen kontaktointi
olemassa olevan asiakasrekisterin suunnitelmallinen
hyödyntäminen
Myyntikäyntiraportointi sisältäen yrityksen nimen,
yhteyshenkilön ja kuvauksen myyntikäynnistä.

•

esitenäkyvyys 1/1 sivua + yksi oheisohjelma samalle sivulle
nosto liikematkailun uutiskirjeessä

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Teleprospektointi -kampanjointia, johon liittyy myös
sähköinen kampanja
myyntikäynnit potentiaalisiin yrityksiin Suomessa
olemassa olevien asiakassuhteiden aktiivinen kontaktointi
olemassa olevan asiakasrekisterin suunnitelmallinen
hyödyntäminen
Myyntikäyntiraportointi sisältäen yrityksen nimen,
yhteyshenkilön ja kuvauksen myyntikäynnistä.
esitenäkyvyys 1/1 sivua
nosto liikematkailun uutiskirjeessä

TEKSTIN MÄÄRÄ ESITTEESSÄ

TEKSTIN MÄÄRÄ ESITTEESSÄ

•

•

max. 900 merkkiä sis. välilyönnit + yhteystiedot

1500
EUROA/ YRITYS

max. 900 merkkiä sis. välilyönnit + yhteystiedot

1000
EUROA/ YRITYS

Kokouskohteen / oheisohjelman esitenäkyvyys

Kokoukset ja oheisohjelmat 2018 -esite
Kotimaisille kokous- ja yritystapahtumien järjestäjille

SISÄLTÖ
•

Esitenäkyvyys

•

1/3 sivua, sisältää tekstin ja kuvan
max. 700 merkkiä sis. välilyönnit +
yhteystiedot

kokouskohteelle

250
EUROA/ YRITYS

Kokoukset ja oheisohjelmat esitettä jaetaan vuosittain mm.
asiakastapaamisissa, messuilla
sekä asiakastilaisuuksissa.
Lisäksi esite postitetaan
asiakasrekisterissämme oleville
asiakkaille Etelä-Suomessa ja
Lahden seudulla.
.

•

Esitenäkyvyys

•

1/4 sivua, sisältää tekstin ja kuvan
max. 520 merkkiä sis. välilyönnit +
yhteystiedot

oheisohjelmalle

150

EUROA/ YRITYS

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä: harri.olenius@lahtiregion.fi

• painosmäärä 3000 kpl
• sähköinen versio
luettavissa visitlahti.fiverkkosivuilla

Ilmoitus mukanaolosta to 23.11. Harrille
Aineisto ma 27.11. HannaR Ky / Hanna Rättö
Jakelu alkaa Matka-messuilla 18.-21.1.2018
Painokelpoiset kuvat (300 dpi), tekstit, hinta- ja sisältötiedot (logoja ei julkaista)
toimitetaan sähköpostilla HannaR Ky: rattohanna@hotmail.com
Ilmoitukset taitetaan toimituksellisina ilmoituksina. Yksi ilmoitus/yritys/kategoria

Tutustumisvierailut
• Lahti Region järjestää tutustumisvierailuja Lahden seudun yrityksiin.
Kohteet valikoituvat asiakkaan toiveiden mukaan.
• Lahti Region vastaa vierailun järjestelyistä ja isännöinnistä.
Muodostuvat kustannukset jaetaant vierailukohteiden kesken (esim.
tarjoilut, pääsyliput, kuljetus, majoitus, giveawayt)
• Vierailukohteilta edellytetään erityistä vieraanvaraisuutta, tasokasta
palvelua ja huolellista valmistautumista.

KUSTANNUKSET
MUODOSTUVAT
VIERAILUKOHTAISESTI

Koulutukset
Lahti Region järjestää vuoden 2018 aikana Lahden seudun
yrityksille koulutustilaisuuksia matkailualan ajankohtaisista aiheista

Koulutusaiheina mm.
•
•

Uudistunut valmismatkalaki
EU:n uuden tietosuoja-asetuksen
vaikutukset markkinointiin ja
digitaaliseen liiketoimintaan
•
TripAdvisor
Kotimaisille kokous- ja yritystapahtumien järjestäjille
Ajankohdista ja tarkemmista aiheista
tiedotetaan ennen jokaista koulutusta.

Asiakastilaisuudet ja tapahtumat
•

•

•
•

Toteutetaan keväällä/syksyllä 2018 yhteistyössä
yritysten kanssa yhdessä mietityllä konseptilla
(esim. aamiaistilaisuus, Roadshow)
Kutsuttavina ovat henkilöt, jotka vastaavat
kokousten ja tapahtumien järjestämisestä
yrityksissä, liitoissa ja järjestöissä
Osallistuneiden asiakkaiden yhteystiedot
markkinointikäyttöön
Max 2 henkilöä/yritys/tilaisuus
EUROA/ YRITYS

alk. 300

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: harri.olenius@lahtiregion.fi

alk. 20
EUROA/ OSALLISTUJA

Kongressi-messut
11.-12.4.2018
Messukeskus, Helsinki

3000
EUROA/ YRITYS

Kotimaisille kokous- ja yritystapahtumien järjestäjille

Kongressi-messut on tarkoitettu yritystilaisuuksien ja tapahtumien, kokousten, kongressien ja konferenssien
järjestämisestä vastaaville henkilöille. Näytteilleasettajia
odotetaan tapahtumaan n. 150 ja kävijöitä n. 3000.
Messuosallistuminen toteutetaan yhdessä KOKOLahti Oy:n
kanssa yhteisosastolla, jossa Lahti Regionilla
alanäytteilleasettajineen on käytössä 48m2 ja KOKOLahti
Oy:llä 48m2. KOKOLahti Oy vastaa omista kustannuksistaan.
Osastosuunnittelu käynnistyy marraskuun aikana.

Huomioi uusi tapahtumapaikka: Helsingin
Messukeskus

Messut ovat avoinna:
keskiviikkona 11.4. klo 9.30-16.30
torstaina 12.4. klo 9.30-16.00

Messuosallistuminen sisältää:
• Oman esittelypisteen yhteisellä messuosastolla
(sis. messuosaston rakennus, purku ja yhteinen give-away)
• Yhteinen markkinointikampanja B-to-B –kohderyhmälle
(sis. sähköinen uutiskirje ennen ja jälkeen messujen, kampanja
valitussa mediassa ja kutsut).
• Messujen kävijärekisteri osallistujien käyttöön

Mukaan mahtuu kuusi yritystä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: harri.olenius@lahtiregion.fi

Markkinointiyhteistyö 2018

MYYNTITAPAHTUMAT
RYHMILLE
harri.olenius@lahtiregion.fi | p. 0400 922 453
suvi.kainulainen@lahtiregion.fi | p. 050 371 0512

Suoma-kiertue
Suoma on ainoa kotimaan ryhmämatkailuun
keskittyvä myyntitapahtuma, jossa on mukana
näytteilleasettajia koko Suomesta.
Myyntipöytiä tapahtumissa on paikkakunnasta
riippuen 40-80, yhdessä pöydässä voi olla
max. 2 yritystä. Myyjäyritykset sijoitetaan
mahdollisuuksien mukaan maantieteellisesti
alueittain.
Jokainen myyntipiste sisältää liinoitetun
pöydän, tuolin, pöytäkyltin ja nimikortit
osallistujille.
Kaikista mukanaolevista yrityksistä tehdään
myös myyjämanuaali, joka jaetaan vieraille.
Myyjät saavat paikalle tulleiden vieraiden
yhteystiedot käyttöönsä tapahtuman jälkeen.

Kevään 2018 kiertue:
•
•
•
•

12.2. Oulu
13.2. Kuopio
14.2. Jyväskylä
15.2. Kotka

Ykkösmedian järjestämä ryhmämyyntikiertue
Lisätietoja ja hinnat ykkosmedia.fi/suoma

Minimessut

Rymy-päivät

Minimessut on rentohenkinen
ammattilaistapahtuma ja tehokas, todellinen
myyntitilaisuus, johon kutsutaan työkseen
kokouksia ja tapahtumia varaavia ammattilaisia.

Kotimaan ryhmämyyntipäivät on workshoptapahtuma, jossa myyjät ja ostajat tapaavat
etukäteen sovittujen tapaamisaikataulujen
mukaisesti.

Kevään 2018 Minimessut järjestetään

Aikataulut tehdään myyjien ja ostajien
toiveiden pohjalta. Tapaamiset ovat 15
minuutin mittaisia ja niitä voi olla
enintään 24 kpl. Workshop on jaettu kahdelle
päivälle, 3 tuntia kerrallaan.

seuraavilla paikkakunnilla:
11.1. Tampere
29.1. Vantaa
30.1. Helsinki
12.2. Espoo
21.5. Kuopio
22.5. Jyväskylä
11.6. Oulu

Syksyn 2018 päivämäärä ei vielä tiedossa
Lisätietoja ja hinnat
Suomen matkailumarkkinointi Oy,
sumama.fi

Lahti Region osallistuu Tampereen
tapahtumaan.
Syksyn 2018 Minimessuista tiedotetaan, kun
päivämäärät vahvistuvat.
Lisätietoja ja hinnat kokouspiste.fi
.

Osallistu Suoma-kiertueelle edullisemmin, Lahti Regionin jäsenhinta
565 € hyödynnettävissä (ovh 655 €) – kysy ohjeet Harrilta.

Lahti Region osallistuu Suoman tilaisuuksiin Kuopiossa, Jyväskylässä, Kotkassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

harri.olenius@lahtiregion.fi

Markkinointiyhteistyö 2018

MESSUPAKETIT
kirsti.simola@lahtiregion.fi | p. 040 865 6890
marika.kakko@lahtiregion.fi | Matka2018-messut | p. 041 454 1861

Matka2018

to-su

Messukeskus, Helsinki

EUROA/ YRITYS

18.-21.1.2018

600

Lahden seutu – Visit Lahti ja Visit Päijänne –
Matka2018-messuilla
• Visit Finlandin Western Lakeland –kattoteemalla
• yhdessä Visit Tampereen, Visit Jyväskylän ja Visit
Central Finlandin kanssa
Osastopaikka sama kuin tänä vuonna yht. 120 m2, josta
Lahden seudun käytössä 40m2.
Osasto- ja ohjelmasuunnittelu on käynnissä.

Messut ovat avoinna

Vain rekisteröityneille matkailualan ammattilaisille
• torstaina 18.1. klo 9-19
Myös yleisölle
• perjantaina 19.1. klo 10-20, la-su 20.-21.1. klo 10-18

Messuosallistuminen sisältää:
• Mahdollisuuden markkinoida yrityksen tuotteita ja palveluita
Lahden seudun yhteisosastolla
• Mahdollisuuden esitejakeluun messuosastolla
(max. 1 esite/yritys)
• Enintään 1 esittelijä/yritys/päivä
• Lahti Region tiedottaa messuosallistumisesta B-to-Ckohderyhmälle sähköisellä uutiskirjeellä ennen messuja

Kuusi yritystä pääsee mukaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: marika.kakko@lahtiregion.fi

Markkinointiyhteistyö 2018

SÄHKÖINEN MYYNTI JA
MARKKINOINTI
kirsti.simola@lahtiregion.fi | p. 040 865 6890
mirka.syvanen@lahtiregion.fi | Citybreak-verkkokauppa ja tietojärjestelmä |
p. 040 142 8444

Verkkosivut

Citybreak-verkkokauppa
> maksutta mukaan <

Matkailijoille suunnattu, käyttäjälähtöisesti suunniteltu sivusto

visitlahti.fi

Visitlahti-sivuston kautta asiakas ohjataan ostamaan matkailupalveluita

Kieliversiot matkailusivustosta englanniksi ja venäjäksi

•

visitlahti.fi/en
visitlahti.ru

Kokous-, kongressi- ja tapahtumajärjestäjille suunnatut sivut

visitlahti.fi/ammattilaisille
visitlahti.fi/en/professionals (lahtievent.fi)

Matkailukohteet ja palvelut sekä tapahtumat tietyin rajoituksin pääsevät
maksutta verkkosivuillemme.
Kansainväliselle medialle suunnattu sivusto toteutettu yhteistyössä
Mediatalo ESAn kanssa, aktiivinen suurtapahtumien aikana.

Citybreak-verkkokaupasta

Majoitus | Aktiviteetit | Tapahtumat

Miten mukaan verkkokauppamyyntiin?
•
•
•
•

Sopimus Lahti Regionin ja matkailupalvelun tuottajan välillä
Ei liittymismaksua, toteutuneisiin varauksiin perustuva myyntipalkkio
Tuottajalle Lahti Regionin Help Desk -palvelut
Tuotteen saamiseksi myyntin tarvitaan
 Tuotekuvaus | Hinnat | Tuotteen saatavuus

Verkkokauppa etenee
•

Mahdollisuus saada verkkokaupan hakuwidget tuottajan omille
sivuille
 Esimerkki: http://book.kneippbyn.se/sv/boende
Koulutusta tuottajille
Lisää tuotteita verkkokauppamyyntiin
Markkinointia sekä lisänäkyvyyttä netissä, some ja printissä

visitlahtimedia.fi

•
•
•

Kiinnostuitko: kirsti.simola@lahtiregion.fi

Kiinnostuitko: mirka.syvanen@lahtiregion.fi

Sosiaalinen media

Bloggaaja-yhteistyö

Followers 2 719
@visitlahti_official

Followers 79
Lahden seutu Lahti Region Oy

Followers 2 156
VisitLahti
@visitlahti

Followers 193
@VisitLahti

Followers 793
Visit Lahti RUS
@visitlahtiru

Followers 4 452
Регион Лахти

Lahti Region jatkaa bloggaajayhteistyötä yhtenä
matkailu- ja imagomarkkinoinnin työkaluna.
Yhteistyötä tehdään pitkälti Visit Finlandin kanssa.
Vuodelle 2018 jo sovittuja ja suunniteltuja ohjelmia
ovat:
• Tammikuussa NBE-bloggaajaohjelma
kansainvälisille matkabloggaajille – kohteena kv.
matkailijat – teemana ruokamatkailu
Teemoja bloggaajaohjelmiin tulevana vuonna;
vesistö- ja luontomatkailu, mökkilomailu (perheet),
sekä erilaisten lifestylebloggaajien houkutteleminen
tapahtumiin ja aktiivilomailun pariin seudulle.

#visitlahti
#lahtiregion
#lahdenseutu

Kiinnostuitko?

kirsti.simola@lahtiregion.fi

Markkinointiyhteistyö 2018

MUU NÄKYVYYS

Lahti Guide

- matkailijan esite

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä esitteestä löytyy kaikki
matkailijalle tärkeä informaatio ja siitä on julkaistaan kolme
kieliversiota: suomi, englanti ja venäjä.
Ilmoituksen hinta sisältää ilmoitustilan kaikkiin kolmeen kieliversioon,
ilmoitustekstien käännökset sekä haluamanne määrän esitettä
käyttöönne.
Esitettä jaetaan paitsi omalla alueellamme myös kaikissa kotimaan
matkailuinfoissa sekä venäjänkielistä painosta Vaalimaan rajaasemalla. Matkailijan esitteen kaikista kieliversioista julkaistaan
visitlahti.fi-sivustolla selailtava näköisversio.

Julkaisu: vuosittain marraskuu ja toukokuu
Painosmäärä max. 40 000 kpl
-

Kiinnostuitko?

17 000 suomi
13 000 venäjä
10 000 englanti

Ilmoitusmyynnistä vastaa Viestintätoimisto Mageena, Sane Keskiaho | sane.keskiaho@mageena.fi

VisitLahti
matkailuneuvonta

Näy Triossa
Matkailuneuvonnassa ja TRIOssa on mahdollisuus
järjestää esimerkiksi tapahtumainfoja ja saada
lisänäkyvyyttä tapahtumalleen.

Tievarsitaulut
Vitriini

Trion Aleksanterinkadun puoleisessa tuulikaapissa
oleva vitriini on varattavissa kauttamme.
Vitriiniin tuleva sisältö ei saa kilpailla Trion
kauppiaiden tuotteiden kanssa.
Vitriini on kooltaan 8000 x 3000 x 800 mm.
MATKAILUNEUVONTA
Lahden seudun matkailuneuvonta- ja asiakaspalvelupiste
sijaitsee Kauppakeskus Triossa. Asiakaspalvelupisteessä ovat
mukana Kauppakeskus Trio ja Lahti Region Oy.
Matkailuneuvonta palvelee asiakkaita myös chat-neuvonnalla
sekä Facebookissa.
Kauppakeskus Trion asiakaspalvelupiste on avoinna
ma-pe klo 10-17 ja la 9-16

Screenit
Pisteessä on kaksi näyttöä, jotka on suunnattu
Vesijärvenkadulle.
Aineistot:
•
png- tai jpg-muodossa
(1080 x 1920 px 72 dpi/RGB)

Tapahtumainfoja voi järjestää Trion Päijänne- ja
Vesijärvi-aukiolla.

Satelliittipiste on liikuteltava työpiste käytettäväksi
tapahtumainfoissa.

Kiinnostuitko?
info@lahtiregion.fi

Lainattavat
näkyvyyselementit
Lahti Region lainaa erilaisia VISITLAHTI -näkyvyyselementtejä yhtenäisen ilmeen luomiseksi tapahtumaalueelle. Elementeistä ei veloiteta erillistä vuokraa,
vaan ne ovat lainattavissa kuljetus-, pystytys- ja vartiointikustannuksilla.

Lainattavat näkyvyyselementit tapahtumiin
VISITLAHTI–jättipallo
• Ilmatäytteinen mainospallo
• korkeus 6,0m
VISITLAHTI-roll up
• lainattavana on neljä erilaista roll upia, joissa aiheina
tapahtumat, kokous ja matkailu
LAHTIREGION–skydancer
• Kompressorin ilmavirran avulla liikkuva ”tanssiva”
isokokoinen mainosnukke
TIEDUSTELUT: info@lahtiregion.fi

Muut välineet tapahtuman järjestäjän avuksi

Tievarsitaulut

Lainaamme erilaisia tuotteita ja välineitä alueen
tapahtumajärjestäjille. Tuotteet ovat lainattavissa
ilman vuokraa. Lainaaja on korvausvelvollinen, mikäli
joku tuote rikkoutuu tai katoaa.
Tuotteet:
• Järjestyksenvalvojaliivit 100 kpl + 10 esimiesliiviä
• Liikenteenohjaajan liivit 70 kpl
• Liikenteenohjaajan ”ajoneuvolla ajo kielletty” –
käsilaikka 10 kpl
• Sammutuspeite 1 kpl
• Palohälytin tilapäismajoitukseen 20 kpl
• Ensiapulaukku tilapäismajoitukseen 30 kpl
• Megafoni 1 kpl
TIEDUSTELUT: info@lahtiregion.fi

Lainattavat kansallisliput
Lahden Servio (ent. Lahden Siivouspalvelu) vuokraa
kattavasti eri maiden lippuja.
Varaukset ja tiedustelut:
Paula Nikkilä puh. 044 716 1729
paula.nikkila@lahti.fi

