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VisitKouvola

Markkinointistrategia 2015-2018
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NYKYTILANNE
• Majoitusvuorokausia 157 402 

• Petipaikkoja 1399 

• Repovesi

• Tykkimäki

• Verla

• Mustila

TRENDIT
• Digitalisaatio

• Hyvinvointi

• Yksilöllisyys

• Ekologisuus

KONSEPTI

Ihmeen

hieno

Kouvola

KÄRKI-
TUOTTEET

• Kohteet

• Tapahtumat

KOHDERYHMÄT
• Alueen matkailutoimijat

• Matkailijat: kotimaa, Venäjä, 

saksankielinen Keski-Eurooppa

• Sidosryhmät

TOIMINNAN
TAVOITTEET

• Luottamuksen arvoinen kumppani

• Kasvattaa merkittävästi Kouvolan

tunnettavuutta

• Vahvistaa positiivista Kouvola-

mielikuvaa

• Edesauttaa alueen yrityksiä

lisäämään myyntiä valituissa

kohderyhmissä

PAINOPISTEALUEET
Positiivisen Kouvola-mielikuvan vahvistaminen

Teemapohjainen matkailun kehittäminen

Matkailuinvestointien edistäminen

KEHITTÄMINEN
Viestintästrategia ja kanavastrategia

VisitKouvolan toimintamallit

Matkailutiedon hallinta ja neuvontapalvelut

Matkailullisesti merkittävän alueellisen tiedon tuottaminen ja jakelu

Alueen kansainvälisen myynnin sekä markkinoinnin edistäminen

Alueen asiakasymmärryksen ja tiedonkeruun toimintamallin kehittäminen

Asiakaskokemuksen parantaminen kaikissa kohtaamispisteissä

MISSIO
Kouvolan seudun ja yritysten

houkuttelevuuden sekä näkyvyyden

kasvattaminen kotimaisten ja

kansainvälisten matkailijoiden

keskuudessa.

TEHTÄVÄT
• Markkinointi ja myynnin edistäminen

• Neuvonta- ja informaatiopalvelut

• Kehittäminen

VISIO
Matkailun huippuosaaja

yhteistyössä Kouvolan kaupungin

ja alueen yritysten kanssa
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Osa 1.
VISITKOUVOLAN OMA TOIMINTA
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Missio

Kouvolan seudun ja yritysten houkuttelevuuden 
sekä näkyvyyden kasvattaminen kotimaisten ja 

kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

Toiminnan tavoitteet:
1. Seudun matkailua palvelevien yritysten luottamuksen arvoinen kumppani.

2.Tavoitteena kasvattaa merkittävästi Kouvolan tunnettavuutta kotimaisten 

ja kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

3.Vahvistaa positiivista Kouvola-mielikuvaa.

4. Edesauttaa alueen yrityksiä lisäämään myyntiä valituissa kohderyhmissä.
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VisitKouvolan rooli

VisitKouvola on avainroolissa edistämässä Kouvolan positiivisen 
brändin kehittymistä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.

Kouvolan seudun matkailutoimiala esittäytyy 
VisitKouvola-brändin alla.

VisitKouvola-markkinoinnin tavoitteena kasvattaa: 

1. matkailijoiden kävijämäärää 2. viipymää alueella 3. matkailutuloa

Kasvuprosentti samaa tasoa tai parempaa kuin vertailualueilla
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VisitKouvolan tehtävät
Markkinointi ja myynnin edistäminen

- VisitKouvola brändin rakentaminen ja tunnetuksi tekeminen

- Markkinointikanavien käyttöönotto ja kohdemarkkinoiden tavoittaminen

- Taktinen markkinointi, kampanjat, promootiot

- Myynti- ja välitystoiminta, Technical Visits

Neuvonta- ja informaatiopalvelut
- Palvelujen tuottaminen

- Informaatiokanavien operointi 

- Tavoite: matkailijan kokemuksen parantaminen

Kehittäminen
- Verkostomainen toiminta

- Markkina- ja asiakastuntemuksen lisääminen
• Markkinatutkimukset

• Asiakastutkimukset

• Trendien ja mahdollisuuksien tunnistaminen

- Osaamisen kehittäminen ja matkailutoimijoiden tukeminen
• Teemapohjainen tuotekehitys

• Kouluttautuminen

• Oman osaamisen kehittäminen

- Investoinnit
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“MARKKINOINTITUKI” ALUEEN MATKAILUTOIMIJOILLE
70%

KATTOMARKKINOINTI B2C
Brändi 30%

SIDOSRYHMÄT

VISIT-
KOUVOLAN

ASIAKAS

Omatoimimatkailijat Matkanjärjestäjät Kokousjärjestäjät Tapahtumajärjestäjät Kaupunki

Visit Finland

Metsähallitus

Muut alueorganisaatiot

Kotimaa Venäjä Saksankielinen Eurooppa

Media
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Osa 2.
VISITKOUVOLAN MATKAILIJAT
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Mitä matkailijat arvostavat?

• Perheelle sopivat palvelut

• Kompakti alue, jolla hyvä sijainti ja saavutettavuus

• Vetovoimaiset kohteet 

• Paikallisuus ja alueen erityispiirteet

• Paikka, jossa on hyvä olla ja hengittää
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Mitä matkailijat kokevat?

Puhtaus: Ilma on puhdasta. Vesi on puhdasta. 
Pöllipinon tuoksu metsässä. Mielenpuhdistaminen.

Oma tila: Turvallisuus. Kiireettömyys, ei ruuhkia. 
Rauhallisuus. Mieli lepää. 

Aito: Suomalainen. Rehellinen. Paikantuntu. 
Yksinkertainen ja mutkaton.
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Mikä tekee meistä erilaisen?

Omaleimaiset kohteet ja 
niihin liittyvät matkailupalvelut

Uniikit tapahtumat

Kouvola on uusi ja tuore vaihtoehto 
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Mitä me viestimme?

#ihmeenhieno

”Kouvolan seutu yllättää positiivisesti. Jokainen 
matkailija rakentaa vaivattomasti alueen 

monipuolisista palveluista ja kohteista oman 
Kouvola-kokemuksensa. Kotiin viemisiksi jää 

mielikuva Kouvolasta, josta kerrotaan kaverillekin –
olipa #ihmeenhieno”
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Tone-of-Voice

Yllättävä, persoonallinen, matkailijansa 
näköinen, mutkaton ja rehellinen.

Yllättävä: "ihmeen hieno”…

Persoonallinen: kaivetaan yllättävyys paikkojen ja palveluiden DNA:sta, 

eli tunnistetuista elementeistä

Matkailijansa näköinen: kokonaisuus muodostuu monista pienistä

valinnoista – ihmeen hienoista kokemuksista ja yksityiskohdista

Mutkaton: rennon itäsuomalainen

Rehellinen: ei luvata liikoja, mutta ylitetään lupaukset



Kohderyhmät kotimaa
Segmentti Paikalliset ja lähialue Pääkaupunkiseutu Erityisryhmät Ryhmät Kokoustajat

Kuvaus Eivät käytä 
majoituspalveluja, 
voivat osallistua 
tapahtumiin tai 
käydä kohteissa. 
Päiväkävijät, 
yöpyvät 
mahdollisesti 
sukulaisten tai 
tuttavien luona. 
Viipymä 1-2 vrk. 

Eivät ole merkittävä 
segmentti 
yöpymisten 
kasvattamisessa. 
Massatapahtumien 
kävijät. 

Perheloma.

Kohde valitaan 
perheen profiilin 
mukaan: 
Tykkimäki, 
Repovesi. 

Viipymä 
viikonloppu tai 
viikko, voivat yöpyä 
mökissä (1 viikko) 
tai hotellissa (1-3 
vrk).

Usein kytky
alueeseen (esim. 
sukulaiset).

Pariskunnat, 
kaveriporukat, 
harrastajaryhmät, 
jotka tulevat vahvan 
elämyksen perässä 
alueelle. Elämys voi 
olla kohde, johon 
liittyy aktiviteetti 
(melonta, patikointi 
jne.) tai tapahtuma 
(Pioneerifestivaali, 
Verla). 

Erikoistapahtumien 
kävijät (Kouvola RX 
Rally Cross). 

Teemalliset
leirikoulut.

Päiväretkiryhmät, 
jotka vierailevat 
kohteissa.

Luokkaretket 
(eivät yövy) ja 
leirikoululaiset. 

Paikallisten 
yritysten tai muiden 
tahojen/järjestäjien 
kutsumana 
vieraillaan itse 
tapahtumassa 
tapahtuman vuoksi. 

Kokouksien profiili 
määrittelee mistä 
asiakas saapuu. 

Demografia Paikalliset ja 
n. 100 km alueelta 

Pääkaupunkiseutu, 
Etelä-Suomi

200-300 km 100-200 km Suomi, ulkomaat
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Segmentti Pietarilaiset kuluttajat Ryhmät 
(matkanjärjestäjät) 

Perhelomailijat 
(matkanjärjestäjät) 

Erityisryhmät 

Kuvaus Liikkuvat omalla 
autolla perheenä tai 
muutamana 
perheporukkana. 

Vierailevat perhe-, 
kulttuuri- ja 
luontokohteissa ja 
voivat hyödyntää 
alueen 
ostosmahdollisuuksia.

Viipymä: yöpyvät 
mökissä pitkän 
viikonlopun (lomat ja 
pyhäpäivät) tai viikon.  

Leirikoulut, 
luontoryhmät ja 
urheiluseurat, jotka 
hakevat edullista, 
mutta puitteiltaan 
laadukasta kohdetta. 

Ryhmän motiivina on 
tekeminen. 

Yöpyvät täysihoidolla 
leirikeskuksissa tai 
vastaavissa kohteissa.

Matkanjärjestäjä 
paketoi perheelle 
matkan, jossa keskeinen 
elementti on 
mökkiloma. 

Matkanjärjestäjä 
suosittelee ja voi myydä 
pääsylippuja kohteisiin 
tai tapahtumiin. 

Liikkuvat alueella 
omatoimisesti ja 
käyttävät erilaisia 
palveluja. 

Yksittäiset pyöräilijät, 
kiipeilijät, 
moottoripyöräilijät, jotka 
tulevat alueelle vahvan 
elämyksen houkuttelemana. 

Kulttuurimatkailijoita 
kiinnostavat kohteet ja 
teemapohjaiset reitit. Voivat 
tulla myös matkan-
järjestäjän välityksellä.

Demografia Pietari-Leningrad
oblast

Pietari-Leningrad
oblast, raja-alueet 

Pietari-Leningrad
oblast, Moskova 

Pietari-Leningrad oblast
ja raja-alueet

Kohderyhmät Venäjä
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Kohderyhmät Saksankielinen Eurooppa

Segmentti Kiertomatkailija Mökkilomailija Aktiviteettimatkailija

Kuvaus Pariskunnat.

Viipymä 1-2 viikkoa kesällä,
1-3 vrk alueella.

Liikkuvat omalla autolla.

Hakevat luontoa ja 
nähtävyyksiä.

Pariskunnat ja perheet.

Viipymä 1-2 viikkoa kesällä/
1 viikko talvella.

Liikkuvat kesällä autolla, 
talvella pysyvät kohteessa.

Hakevat mökkiä järven
rannalla, kaukana
kaupunkielämästä.

Pariskunnat ja kaveriporukat.

Viipymä 1 viikko
kesällä/talvella.

Liikkuvat autolla, lentäen, 
laivalla, junalla, bussilla. 
Kesäisin pääsääntöisesti
omalla autolla.

Hakevat erämaata, 
nuotiopaikkaa luonnossa, eri
harrastuksien
mahdollisuuksia.

Matkanjärjestäjä Skandinavia myyjät, joilla
indis kiertomatkoja.

Ryhmämatkanjärjestäjät, joilla
teemamatkoja.

Mökkimyyntiin erikoistuneet
matkanjärjestäjät.

Skandinavia-myyjät, joilla
mökkimajoitusta.

Aktiviteettimatkoihin
erikoistuneet
matkanjärjestäjät.

Skandinavia-myyjät, joilla
aktiviteettitarjontaa.
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Osa 3.
STRATEGISET TOIMENPITEET
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Viestintästrategia

1. Panostaminen asiakaskohtaamispisteisiin
• Vuorovaikutuksen rakentaminen

• Tiedonsaatavuuden helppous

• Omalla kielellä saatu palvelu

• Täsmällisyys ja luotettavuus

2. Viestinnän yhdenmukaisuuden säilyttäminen
• Temaattinen ja visuaalinen toisto kaikissa kanavissa, 

niin omissa kuin yritysten kanavissa 

• Kommunikaation tyylin noudattaminen (Tone-of-Voice)

3. Tiivis yhteistyö alueen matkailutoimijoiden kanssa
• VisitKouvola antaa omat kanavansa toimijoiden käyttöön

• Tukee toimijoita yhteismarkkinoinnin keinoin
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KANAVAN KÄYTÖN TAVOITE

NÄKEMYS KÄYTETTÄVISTÄ KANAVISTA

SOVELTUVA SISÄLTÖ

KANAVA
STRATEGIA

KOHDERYHMÄT

KANAVAKOHTAISET 
SISÄLTÖSUUNNITELMAT

RESURSSOINTI
(AIKA, HENKILÖT, RAHA)

PRIORISOINTI

KÄYTÄNNÖN  TOIMENPITEET
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VisitKouvolan painopistealueet 1/2

Positiivisen Kouvola-mielikuvan vahvistaminen
• Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

• Mediasuhteiden ylläpitäminen

• Matkanjärjestäjäyhteistyö 

• Alueen matkailutuotetietokannan ylläpitäminen (VisitKouvola palvelutarjooma) 

• Maksimoidaan alueen yrityksien hyöty VisitKouvolan kanavista sekä mahdollistetaan 

toimijoiden pääsy kumppanien kanaviin 

• Uusien valittuja kohderyhmiä tavoittavien markkinointikanavien avaus alueen 

matkailutoimijoille

• Verkkopalveluiden sisällöntuotanto ja optimointi matkailumarkkinoinnin, 

matkailuneuvonnan sekä kehittämispalveluiden tarpeeseen

• Jatketaan kuva- ja materiaalipankin kokoamista omaan, yrityksien ja median käyttöön

• Osallistuminen valittuja kohderyhmiä tavoittaville messuille ja myyntitapahtumiin
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VisitKouvolan painopistealueet 2/2

Teemapohjaisen matkailun kehittäminen

• Tuotteistaminen ja tuotekehitys: tuotepaketit ja ohjelmaehdotukset

yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa

• Alueen matkailutoimijoiden tietotason lisääminen koulutusten avulla

• Edistetään luontomatkailun sekä kulttuuri teollisuushistorian kehittymistä

ostettaviksi tuotteiksi (kaupallisten tuotteiden kehittäminen ja innovointi
perinteisesti ei kaupalliseen sektoriin)

• Tapahtuma-, liikunta ja kokousmatkailu: potentiaalisiin

toimijoihin kohdistuvat markkinointitoimenpiteet
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Kehittämistoimenpiteet 1/2

VisitKouvolan toimintamallien kehittäminen:

- Sisäinen viestintä ja markkinointi

- Viestintäkanavat ja materiaalit

- Matkailutoimijoiden kanssa yhdessä toteutetut tuetut

markkinointikampanjat sekä yhteismarkkinoinnin kautta saatujen

alennuksien ja näkyvyyspakettien hyödyntäminen

- Markkinointi-, informaatio-, sekä asiantuntijatuen

tarjoaminen tapahtumien- ja kokouksien järjestäjille 

- Investointien houkuttelu alueelle
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Kehittämistoimenpiteet 2/2

• Matkailutiedon hallinnan ja neuvontapalveluiden kehittäminen (digitalisointi) 

• Matkailullisesti merkittävän alueellisen tiedon tuottaminen ja jakelu: 

omat kanavat ja kumppaniverkosto 

• Alueen kansainvälisen myynnin sekä kansainvälisen markkinoinnin

edistäminen yhteistyössä Visit Finlandin kanssa

• Alueen asiakasymmärryksen kehittäminen  ja jatkuvan toimintamallin

kehittäminen  palvelemaan tiedonkeruuta alueella
(tutkittuun tietoon perustuva jatkuva kehittäminen)

• Asiakaskokemuksen parantaminen kaikissa kohtaamispisteissä
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Osa 4.
TOIMINNAN MITTAAMINEN
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Brändin kehittyminen

• Verkkoliikenteen volyymit

• Verkkoliikenteen konversiot: a) VisitKouvolalle b) Yrityksille

• Myyntiliidit yrityksille & kumppaneille

• Kampanjoiden tulokset

• Maksullinen mainonnan tulokset

• B2B-kontaktien ja toiminnan mittarit (esim. tarjouspyynnöt)

• Some-kanavien mittarit 

(sitoutuneisuus, konversio, vuorovaikutus)

• Neuvontapalvelujen tunnusluvut: Pop-up, online chat, some
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Asiakaskokemus

• Brändin tuntevat asiakkaat (%)

• Sitoutuneisuus SoMe-kanavissa

• Asiakastyytyväisyystutkimukset (”halu palata”) 

• Alueen yritysten sitoutuminen ja 

heidän asiakkaiden kokemukset VisitKouvola-brändistä

• Bloggarit, puolestapuhujat tms. viestien ja kanavien laajuus

• Ulkopuoliset arviot brändikokemuksesta
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Sisäinen markkinointi ja B2B

Alueen matkailutoimijat

• Yhteismarkkinointitoimenpiteisiin

osallistuvien yrityksien määrä

• Tuotekehitykseen ja koulutuksiin

osallistuvat matkailutoimijat

• Yritysasiakastyytyväisyys

VisitKouvolan toimintaan 

B2B

• Kansainväliset

matkanjärjestäjäkontaktit ja

tutustumismatkat

• Tapahtuma- ja

kokousjärjestäjäkontaktit 

• Mediakontaktit
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Osa 5.
KÄRKITUOTTEET



30

Kärkituotteet: kohteet ja tapahtumat

TAPAHTUMATKOHTEET
VISIT-

KOUVOLA

ELÄMYS- JA
LIIKUNTAKOHTEET

LUONTO-
KOHTEET

KULTTUURI-
KOHTEET

KOKOUKSET

URHEILU-
TAPAHTUMAT

VIIHDE- JA
KULTTUURI-

TAPAHTUMAT

TYKKIMÄKI  / MIELAKKA  / GOLF-KENTÄT  / KYMIRING / OSTOKSET

VERLA

MUSEOT  /  NÄYTTELYT

TEOLLISUUS- JA
KULTTUURIHISTORIA

REPOVESI  / KYMIJOKI  / MUSTILA / MÖKKI

KANSAINVÄLISET  / KANSALLISET

MUSIIKKI  / TEATTERI  / MUUT

TURNAUKSET

LEIRIT

OTTELUT

LIIKUNTAPAIKAT



31

Kärkituotteet kohdemaittain

Kotimaa Venäjä Saksankielinen Keski-Eurooppa Muut maat

Nykyiset kärkituotteet Kohteet Kohteet
Kiina: 

Technical visits

Kulttuurikohteet Kulttuurikohteet
Muut maat:

erillistoimenpiteet

Luontokohteet Luontokohteet

Elämys- ja liikuntakohteet Elämys- ja liikuntakohteet

Tykkimäki Mökki

Mökki Tykkimäki

Viihde/kulttuuri

Urheilu

Potentiaaliset 
kärkituotteet

Tapahtumat Tapahtumat Kulttuurikohteet
Aasia: 

Technical Visit

Kokous
Urheilu Luontokohteet

Viihde/kulttuuri Elämys- ja liikuntakohteet

Technical Visit Mökki

Kiertomatkat
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Kokous- ja tapahtumamatkailun 
markkinointistrategian tiivistelmä 2017-2025



Tekemisen keskiössä –
ajattelu, teot, strategia.

YLI muiden -ajattelu (Ymmärrettävämpi. Löydettävämpi. Innostavampi.)
Kokous- ja tapahtumamatkailun on tehtävä Kouvolasta ymmärrettävämpi. 
Kouvolan kaupungin maine ei kanna kokous- ja tapahtumamatkailun myynnissä ja 
markkinoinnissa. Sijainnin mielikuvat epäselvät. Kouvola ei ole ymmärrettävä, löydettävä, 
eikä innostava.

Kokemuksellinen/Elämyksellinen!
Ihastus, kiinnostus, innostus syntyy sisällöstä. On keskityttävä sisällön 
kehittämiseen/esillepanoon ja luotava uudet/houkuttelevat/myyvät viestit. Näillä huomio 
saadaan kiinnittymään sisältöön (tuote/palvelu/erilaisuus/outous/HUIKEUS), ei Kouvolaan. 
Sijainti tulee aina toisena → ja sillä yllätetään positiivisesti, koska “onkin LÄHELLÄ” ja helposti 
saavutettavissa.

Ihan vaan HUIKEA!
Päivitetystä Kouvolan matkailun masterplanista löytyy myös kokous-ja tapahtumamatkailuun 
tekemisen suuret linjat. Visio “HUIKEA” tulee toimia Kouvolan kokouksien ja tapahtumien 
tekojen ja markkinoinnin ajurina. 



HELPPO  

UUDENLAINEN 

IKIMUISTETTAVA

KANSAINVÄLINEN

ELÄMYKSELLINEN 

AVOIN



Muutoksen suunta

Tuntematon

Harmaa

Hukassa

Vaikeaselkoinen

Etäinen

Toimimaton

Yksin tekevä

Vaikeaselkoinen tarjonta

Halu

Taisteleva

Vuokramökki

Kokous mahdollisuus

Kesätapahtumat

Tunnettu kansallisesti

Vihreä

Löydettävä

Ymmärrettävä

Innokas

Toimiva toimintamalli

Yhdessä tekevä

Paketoitu tarjonta

Into

Kilpailukykyinen

Mökkivuokrausjärjestelmä

Ympärivuotinen kokouspaikka

Ympärivuotiset  tapahtumat

2017 2020 2025

Tunnettu kansainvälisesti

Vireä

Löydetty

Selkeä

Innostava

Toimiva

Yhtenäinen

Selkeä tarjonta

Meininki

Epäreilut kilpailuedut

Mökkeily business

Kokous - ja konferenssipaikka 24/7

Must go -tapahtumat

H
U

IK
E
A



Kokous- ja tapahtumamatkailun tavoitteet:

LISÄÄ KOKOUKSIA JA KOKOUSMATKAILIJOITA!
Kouvola muuntuu kansainvälisesti innostavaksi kokous 
ja kongrenssikohteeksi.

LISÄÄ TAPAHTUMIA JA TAPAHTUMAMATKAILIJOITA!
Kouvola muuntuu kansallisesti innostavaksi tapahtumakohteeksi.
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Tärkeää on keskittyä 
siihen, mitä voi tehdä heti. 

Tällä infralla, tässä lähtötilanteessa.



Tavoite markkina-alueet, 2017–2025
2017 – 2018

Kokousmatkailijat: Keskitytään Kouvolan ja lähialueen (Kotka, Lappeenranta, Mikkeli, Lahti, Helsinki)

kokousmatkailijamarkkinoihin. Otetaan mukaan myös täsmäkokeiluna Hämeenlinna ja Tampere. 

Kohdemarkkinoina alueet, joilta matka-aika kohteeseen maks. 2,5 tuntia

Tapahtumamatkailijat: Keskitytään markkinoimaan tapahtumia ensisijaisesti kouvolalaisille ja lähialueen 
tapahtumamatkailijoille (Kotka, Lappeenranta, Mikkeli-Lahti). Kohdennettu tapahtumamarkkinointia myös Tampereen ja 
Hämeenlinnan suuntaan.

2019 – 2020
Kokousmatkailijat: Jatketaan työtä Kotka-Lappeenranta-Mikkeli-Lahti, Helsinki -suunnilla, mutta otetaan 

voimakkaasti mukaan koko eteläinen Suomi. 

Tapahtumamatkailijat: Jatketaan Kotka-Lappeenranta-Mikkeli-Lahti, Helsinki -suunnilla, mutta otetaan 

voimakkaasti mukaan muu Suomi ja Pietarin alue (Asuntomessu-kärjellä)

2025
Kokousmatkailijat: Kokous- ja kongressimatkailun markkinointia kohdistetaan koko Suomeen ja Pietariin. 

KV-markkinoille suunnataan idän ja lännen konferenssipaikkana.

Tapahtumamatkailijat: Tapahtumamatkailijoita tavoitellaan koko Suomesta, Pietarin alueelta ja Pohjois-Euroopan

saksankielisiltä alueilta. Kymiring kärjellä kv-markkinoille voidaan tähdätä laajemminkin.

”Kouvolan houkuttelevuus arvioidaan paremmaksi Lappeenrannassa ja Mikkelissä kuin Kouvolassa.  Heikoimmat 
Arviot annetaan Lahdesta ja pääkaupunkiseudulta. Yritykset kokevat Kouvolan vähiten houkuttelevaksi, yhdistysten, 
liittojen ja järjestöjen vastaajat arvioivat eri kaupunkeja tasaisemmin.”  (Innolink Research, selvitys Kouvolan kokous-ja 
tapahtumamatkailusta, 2016)



1. Alueen yrittäjät

2. Alueen yritykset

3. Kaikki kouvolalaiset (tapahtumat)

4. Alueen tapahtumien 

tuottajat/järjestäjät

5. Oppilaitokset

6. Alueen media 

7. Alueen päättäjät

1. Yritykset

2. Julkinen sektori 

3. Liitot/yhdistykset

4. Seurat

5. Tapahtumien kuluttajat

6. Tapahtumien tuottajat/järjestäjät

7. Päättäjämediat

8. Kansainväliset ja kansalliset 

investorit

Sisäiset kohderyhmät: Ulkoiset kohderyhmät:



TUNNETTUUS
• Uuden kokous- ja tapahtumabrändin tunnettuus → ostot
• Kouvolan tuotteiden tunnettuuden kasvu → ostot

HELPPOUS
• Uuden tuotelanseerauksen tekemisen helppous sisäisesti → yrityspalaute
• Tuotteen ostamisen helppous → ostopolun pituus

MATKAILUTULON KASVU
● Kokousmatkailu → matkailutulon kasvu
● Tapahtumamatkailu → matkailutulon kasvu

PALVELUTUOTTEIDEN LISÄÄNTYMINEN
● Kokouspalvelutuotteiden lisääntyminen
● Tapahtumapalvelutuotteiden lisääntyminen

UUDET INVESTOINNIT
● Kokousmatkailun uudet investoinnit
● Tapahtumamatkailun uudet investoinnit

Kokousmatkailija → osallistujamäärien kasvu (tilastointi mahdoton)

Tapahtumamatkailija → osallistujamäärien kasvu (tilastointi mahdoton)

Onnistumisen mittaaminen
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