(Tervetuloa tarinaamme)

VEDEN ÄÄRELLÄ –HANKE

Raahen seudun matkailumarkkinoinnin
sisältösuunnitelma

Historiaa huokuva retkeilysaaristo | Kokemuksellinen kaupunki | Virkistävä seutukunta

VEDEN
ÄÄRELLÄ
RAAHEN SEUDUN
VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN

RAAHEN SEUTU MATKAILUN KARTALLE.
YHTEISILLÄ TEEMOILLA SELKEÄ PROFIILI.
YHTEISTYÖTÄ JA TUOTEPAKETTEJA.
MARKKINOINNIN KEHITTÄMISTÄ.
MATKAILUINVESTOINTIEN VAUHDITTAMISTA.
OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ.

1.4.2017 - 30.6.2020
SIIKAJOKI - RAAHE - PYHÄJOKI

Veden äärellä | 2019

TYÖN LÄHTÖKOHDAT
Raahen seudun yrityspalvelut hallinnoi ja toteuttaa Veden Äärellä - seutukunnallista
matkailun kehittämishanketta. Hankkeen toteutusalue koostuu toiminnasta Pyhäjoen,
Raahen ja Siikajoen alueilla.
Osana hankkeen toimintaa toteutetaan Raahen seudun matkailun organisoitumisen
mallin suunnitelma. Työn tavoitteena on ollut selvittää ja rakentaa konkreettinen
organisoitumisen toimintamalli sekä sisältösuunnitelma siihen miten Raahen seudun
matkailua
johdetaan
ja
toteutetaan
tulevaisuudessa
ja
millä
tavoin
matkailumarkkinoinnin toimenpiteitä valituille kohderyhmille toteutetaan yhdessä
alueella toimivien matkailuyritysten sekä niihin olennaisesti kytkeytyvien toimijoiden
kanssa.
Raahen seudun matkailun organisoitumisen mallia sekä matkailumarkkinoinnin
toimenpiteiden suunnittelua ja tulevaa toteutusta on tuotettu tiiviissä yhteistyössä
alueen matkailuyritysten, yhdistysten, kuntien henkilöstön sekä muiden toimintaan
olennaisesti liittyvien sidosryhmien kanssa. Toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta
on vastannut Raahen seudun yrityspalveluiden hallinnoiman Veden äärellä -hankkeen
toimeksiannosta FlowHouse Oy.
Suunnitelman laadintaan liittyen seudulla toteutettiin kaksi erillistä työpajaa, 13.9.2018
ja 1.11.2018, joissa osallistujina oli edellä mainittuja tahoja. Lisäksi työskentelyn tukena
on toiminut verkkotyötila, jonka kautta kaikki sidosryhmät ovat voineet kommentoida ja
edesauttaa työn etenemistä. Suunnitelmaa ja siihen liittyvää toimintamallia on esitelty
ja jalostettu yhteisissä tapaamisissa alueen kuntajohtajien sekä Raahen seudun
yrityspalveluiden kanssa.
Tämä esitys kattaa Raahen seudun matkailumarkkinoinnin sisältösuunnitelman
esityksen.
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUN
LÄHTÖTILANNE 2018
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUN LÄHTÖTILANNE
Matkailutoimialan kehittäminen on ottamassa ensimmäisiä merkittäviä askeleita Raahen seudulla. Veden äärellä –
seutukunnallinen matkailun kehittämishanke on mahdollistanut seudullisen matkailun kehitystyön käynnistämisen.
Seudullisella yhteistyöllä tarkoitetaan toimintaa kolmen kunnan, Pyhäjoen, Siikajoen sekä Raahen alueilla.
Työn toteuttamisen tueksi alueella on palkattu matkailupäällikkö, viestintäkoordinaattori sekä matkailuassistentti, jotka
vievät seudullisen matkailun kehittämisen toimenpiteitä eteenpäin vuosien 2017-2020 aikana Veden äärellä –hankkeessa.
Seudulle suuntautuva matkailu on toistaiseksi keskittynyt työperäiseen matkustamiseen alueen vahvan teollisuustoimialan
kautta. Matkailua ei ole tähän mennessä tunnistettu olennaiseksi ja varteenotettavaksi toimialaksi, osittain juuri merkittävän
teollisuusvaltaisuuden takia. Teollisuus toimialana on kyennyt ylläpitämään alueellista hyvinvointia, varmistaa työpaikkoja
sekä tuottanut merkittävää aluetaloudellista vaikuttavuutta.
Raahen seudulla on tunnistettavissa matkailun kasvumahdollisuuksia ja potentiaalia sekä kotimaisten että kansainvälisten
matkailijoiden näkökulmasta. Alueella toimii jo nyt muutamia merkittäviä matkailuyrityksiä tiiviissä yhteistyössä matkailun
eri osa-alueilta (majoitus, ohjelma- ja elämyspalvelut, aktiviteetit), seutu kytkeytyy luontevasti osaksi laajempia PohjoisPohjanmaan ja Suomen läntisen rannikkoseudun matkailualueita ja lisäksi Raahen seudulla on selkeät omat matkailulliset
erityispiirteet, joita voidaan ryhtyä vahvistamaan markkinoinnin keinoin tavoiteltavien kohderyhmien keskuudessa.
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUN LÄHTÖTILANNE
Raahen seutu liittyy Pohjois-Pohjanmaan matkailualuekokonaisuuteen, jossa merkittävimmät matkailualueet ovat Syöte,
Ruka-Kuusamo, Rokua Geopark, Kalajoki sekä Oulun seutu (Raahe). Raahen kaupunki on tehnyt vuoden 2018 aikana
matkailumarkkinoinnin yhteistyösopimuksen Visit Oulun kanssa (Oulun Matkailu Oy) alueellisesta yhteismarkkinoinnista.
Veden äärellä –hankkeen suunnittelutyön yhteydessä seutukunnan osalta on laadittu asiantuntijatyönä matkailun
kehittämisen linjaukset ja hankkeen mittarit -raportti. Pyhäjoelle on laadittu vuoden 2018 aikana matkailusuunnitelma, joka
kuvaa kunnan matkailun kehityskohteet ja toimenpiteet matkailun kasvulle. Näissä suunnitelmissa seudun matkailun
strategiset valinnat ovat liittyneet luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailuun, liikunta- ja hyvinvointimatkailuun,
teollisuusmatkailuun sekä tapahtumamatkailuun. Strategisia valintoja on täsmennetty matkan varrella. Vuodenvaihteessa
2018-2019 on laadittu Veden äärellä -hankkeen toimeksiannosta Raahen saariston ympärivuotisen luontomatkailun
kehittämiseen liittyvä toimintasuunnitelma. Suunnitelmaa on ollut yhdessä sidosryhmien kanssa tekemässä Ellare Oy.
Keväällä 2019 valmistui Veden äärellä -hankkeen osatoteutuksena teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma, jonka laati
hankkeen toimeksiannosta Nuotio Digital Oy.
Raahen seudulla on matkailullista potentiaalia ja tarjottavaa sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijakohderyhmille.
Lähtötilanteessa alueen matkailulliset vahvuudet on tunnistettu Raahen osalta liittyvän saaristoon, historiaan sekä vanhaan
kaupunkiin, Siikajoen osalta maaseutumatkailun mahdollisuuksiin ja Pyhäjoen osalta vahvaan työ- ja teollisuusperustaiseen
matkailuun.
Alueen rekisteröidyt majoitusvuorokaudet olivat vuonna 2017 yhteensä n. 30 000 ja vuonna 2018 yhteensä n. 26 000, joista
valtaosa oli kotimaisia. Ulkomaisten osuus rekisteröidyistä yöpymisistä Raahen seudulla 2018 oli noin 20%.
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MATKAILUN MÄÄRITELMÄ
Matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat
siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa. Matkailuksi
luetaan myös mm. päiväkävijöiden koti- ja työpaikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvat matkat. Matkailun keskeisimpiä
toimialoja ovat majoitus- ja ravitsemispalvelut, henkilöliikennepalvelut, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut,
kulttuuripalvelut, kuten tapahtumat, museot, historialliset nähtävyydet, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta,
ohjelmapalvelut, hiihtokeskusten ja huvi- ja teemapuistojen toiminta sekä kylpylät.
Matkailuun suoraan liitännäisiä elinkeinoja ovat mm. kiinteistö- ja laitehuolto, turvallisuusala, päivittäistavarakauppa,
erikoiskauppa, rakentamisen ja rakennuttamisen palvelut, ICT-palvelut, elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus sekä jätehuolto.
Matkailulla on vaikutusta myös normaaleihin kuntien perustehtäviin, kuten sairaanhoitoon, pelastustoimeen,
rakennusvalvontaan, kaavoitukseen sekä kunnan tuottamiin yhdyskuntateknisiin palveluihin. Lisäksi matkailuelinkeino luo
kysyntää muun muassa viestintäalalle ja toimistopalveluihin (esim. kirjanpito ja tilintarkastus). Matkailulla on vaikutusta
myös maa- ja metsätalouden sivuelinkeinona.
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TYÖ- JA
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KAUPUNKI- JA
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NYKYTILA TUNNUSLUKUJA
Yhteensä

Ulkomaat 2018

26 200 rekisteröityä
majoitusvuorokautta 2018

Skandinavia 1200

Kotimaa: 20 700 | Ulkomaa: 5
500

Ruotsi 875

Tilanne 1-8/2019

Viro 300

+ 11.3% yhteensä

Venäjä 600

Saksa 860

+7,9 kotimaa
Raahen seudun rekisteröidyt yöpymiset 1-8/2019

Kanava
Facebook Visit Raahe

8400 seuraajaa

Instagram Visit Raahe

3100 seuraajaa

YouTube

19 tilaajaa

VisitRaahe.fi

Google Analytics data
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+ 26,7 ulkomaa

(Visit Finland Tilastotietokanta Rudolf)

NYKYTILA
TUNNUSLUKUJA
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(Tilastokeskus)

NYKYTILA
TUNNUSLUKUJA
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(Tilastokeskus)

LÄHTÖTILANNE SWOT
Matkailumarkkinoinnin kehittämissuunnitelman laadinnan tueksi toteutettiin alueen yritysten ja avaintoimijoiden kanssa
työpajatyöskentelyä syksyllä 2018, joissa määriteltiin alueen matkailutoimialan ominaisuuksia.
Vahvuudet: mikä tekee alueesta matkailijan silmin ainutlaatuisen ja mitkä
ovat sen oleellisimmat menestystekijät (myös suhteessa kilpaileviin
matkailualueisiin).
Mikä meillä on hyvää? Mikä toimii? Missä on onnistuttu?
Heikkoudet: mitkä asiat alueella kaipaavat kehitystä.
Missä emme ole onnistuneet? Mikä ei toimi hyvin? Mitä pitäisi välttää
tulevaisuudessa?
Uhat: Millaisia uhkia matkailualueena Raahen seudulla on?
Uhkan muodostaa ulkoinen ympäristön tekijä, johon emme voi itse
toiminnallamme vaikuttaa. Uhka voi olla joko globaali muutos tai
toimintaympäristöön liittyvä tekijä, kuten esimerkiksi alueellinen
muuttokato.
Mahdollisuudet: millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia Raahen seudulla on
matkailukohteena?
Huomioiden mm. matkailun trendit

Veden äärellä | 2019

RAAHEN SEUDUN MATKAILUN VAHVUUDET
Saavutettavuus
• 1h Oulun lentokentältä
• Valtatie 8
• Junayhteys Vihanti, Ruukki
Historia ja Wanha Raahe
• paikallisuus, autenttisuus, vanha historia on onnistuttu säilyttämään, tarinat ja historia, rakennettu kulttuuriympäristö
• Monipuolinen, rohkea ja ainutlaatuinen kulttuuritarjonta
Kompaktius
• helppo sisäinen saavutettavuus, lyhyet välimatkat kuntien ja kylien välillä sekä välimatkat Raahen sisällä eri palveluiden
välillä (kävelyetäisyys)
• Glopas –sovelluksen reitit tukena
Veden äärellä
• meri, Raahen saaristo, joki, rannat, kosket ja vierasvenesatamat
• merelliset elämykset ja merellisyys
• yötön yö, suoluonto, revontulet, luonto, hiljaisuus, puhtaus, ulkoilu, metsästys, maaseutumaisema ja
maaseutumatkailukohteet
Teollisuus/työmatkailu
• työmatkailun kautta tulevat kohderyhmät ovat ensisijaisesti kv, teollisuustoiminta luo jo nyt vahvan pohjan +
lähitulevaisuuden mahdollisuudet 2020 jälkeen
• teollisuusmatkailukohteet
Matkailutoimijat
• Yhteistyö ja yhdessä tekemisen meininki
• Uusia toimijoita yli toimialarajojen tullut mukaan matkailun kehittämiseen ja palvelutarjonnan tuotteistamiseen
• Aktiivinen matkailuopastoiminta Raahessa, yhdistystoiminta, halu kehittää/panostaa
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUN HEIKKOUDET
Saavutettavuus
• ”syrjäinen sijainti” logistiikan näkökulmasta > saavutettavuus alueen sisällä
Tunnettavuus
• heikko tunnettavuus matkakohteena
• Wanhan Raahen tuotteistus, markkinointi ja brändäys
• digitaalisten markkinointikanavien hyödyntäminen
• kärjet puuttuvat matkailumarkkinoinnista (mielenkiinnon herättäminen, huomiokynnyksen ylittäminen)
Oman seudun arvostuksen puute ja potentiaalin ymmärtämättömyys
• ilmapiiri, riskinottokyky, luotettavuus, yhteinen näkemys, paikallisuuden ansa-> ammattimaisuuden puute (”tämä
riittää meille asenne”)
• matkailuun ei ole ollut kiinnostusta ja tarvetta panostaa, teollisuus tarjonnut laajasti elinvoimaa ihmisille
• kaavoituksen hitaus
• Luontoarvojen huomioiminen
• hankkeiden jälkeen innostus laskee
Infra- ja palvelupuutteet
• mökkikapasiteetin puute, ruokaravintola, Raahen seudun reitistön kyltitys, kaupungin puistojen hoitotaso,
kuvagalleria
Ympärivuotisuus
• palvelutarjonta, metsästys, kalastus, ”loska-ajan” palvelut
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUN
MAHDOLLISUUDET

Saavutettavuus
• 1h Oulun lentokentältä
• Valtatie 8
• Junayhteys Vihanti, Ruukki
Yhteistyön vahvistuminen
• yhteistyöverkoston ja hanketoiminnan (Veden äärellä) myötä uusia mahdollisuuksia, viitekehyksen löytyminen
yhteiselle tekemiselle -> seutukunnan toimija > Oulun läheisyys
• Raahen seudun brändin yhdenmukaisuus, seudun monipuolinen tarjonta-> Raahen seudun matkailun uusi tarina,
seudun helmet esiin, alueen profilointi
• vapaa-ajan palveluiden monipuolisuus > tuotepakettien rakentaminen (esim. kokousmatkailupaketti) ja tuotteiden
helppo saatavuus, markkinointi ja myynti
• suosittelumarkkinointi > työntekijät alueella mahdollisuus, kannustetaan aktiivisiksi viestinvälittäjiksi
• Yhdessä tekemisen kautta Raahen seutu on tunnistettava matkailukohde
Kestävä kehitys ja vastuullisuus
• ekologiset arvot > löydettäisiin oma suunta, aukikirjoitetaan viestinnässä
• elämysmatkailu > tuotteistetaan hiljaisuus/rauhoittuminen
• Suoluonto > erilaistava tekijä – retkien tuotteistaminen
Teollisuus/työmatkailu
• yrityskenttä on jo nyt vahvasti kansainvälinen – palvelutarjonnan tuotteistaminen kohderyhmälle
• Fennovoima > kysyntä luontomatkailuun, aktiivinen myynti
Muut
• Moottorikelkkailu (reitistöt), Vihannin rautatieasema Raahen asemaksi
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUN UHAT
Taloustilanteen muutokset
• talouden romahtaminen, taloudellinen epävakaus
Asenne ja ilmapiiri
• asenne ja arvostus matkailutoimialaa kohtaan epäsuotuisa > mitä halutaan laajalla rintamalla
• kaavoituskysymykset
• Ajattelun ja näkemyksen kapea-alaisuus
• matkailutoimijoiden yhteisen sävelen löytäminen (sitoutumisen puute/organisoitumismallia ei löydy)
Ympäristön heikkeneminen
• luonnon saastuminen, ilmaston lämpeneminen
• raskaan teollisuuden maine ja ympäristöuhat
• mopo karkaa käsistä (massaturismi)
• Vanhan Raahen tuhoutuminen (jätetään korjaamatta/korjataan pilalle), tulipalo, infran heikkeneminen
Muut
• saavutettavuuden heikkeneminen
• vähenevä väki, maaseutu
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YHTEENVETO
LÄHTÖKOHDAT
Raahen seudun matkailumarkkinoinnin vahvuudet rakentuvat
saariston- ja jokiympäristön mahdollisuuksiin Pyhäjoella,
Raahessa ja Siikajoella, Wanhan Raahen ympäristöön,
merenkulun historiaan, teollisuusmatkailun kautta syntyviin
mahdollisuuksiin sekä erilaisiin seudun monipuolisen
luontoympäristön mahdollistamiin aktiviteetteihin.
Matkailualan toimijoiden on panostettava edelleen
seudullisen yhteistyön rakentumiseen niin tuotetarjonnan
kehittämisen, yhteismarkkinoinnin kuin myynninkin osalta.
Matkailutoimialalla menestyminen tapahtuu verkostomaisen
yhteistyön kautta, jonka merkitys korostuu Raahen seudun
kaltaisen uuden ja nousevan matkailualueen menestymisen
osalta. Toimenpiteiden kautta matkailualaan kohdistuvaa
arvostusta saadaan vahvistettua mm. uusien syntyvien
työpaikkojen ja matkailutulon syntymisen kautta.
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MATKAILUMARKKINOINNIN
SISÄLTÖSUUNNITELMA
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RAAHEN SEUDUN MATKAILU NYT
TEEMOJA

LUONTOMATKAILU
Raahen saaristo, Meri, Jokiympäristö
veden äärellä
KULTTUURI- JA TAPAHTUMAMATKAILU
Wanha Raahe, museot, tarinat, kulttuuri,
historia, taide, erikoismajoitus,
paikalliskulttuuri, majakat
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIMATKAILU
Puhdas luonto, virkistyselämykset,
rauhallisuus, aitous
TEOLLISUUSMATKAILU
Historia – laivanrakennus, kauppa,
kaivokset, sahat, valimot, tervanpoltto
Nykypäivä – Rautaruukki ja teräksen
aikakausi, ruoka
Tulevaisuus – Kiertotalous, energia,
kestävän kehityksen tulevaisuus
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KOHTEITA

LUONTOKOHTEITA
Raahen saaristo,
Hummastinvaaran luontopolut
Vihannin kinttupolut
KULTTUURIKOHTEITA
Wanha Raahe, pookit, Langin
Kauppahuone, opastetut
kävelykierrokset, Raahen Taitopaja,
Lapaluodon Pajagalleria, Raahen
Teatteri, Tapahtumatalo Raahe,
yhteisöteatterit
HYVINVOINTI JA AKTIVITEETIT
Kuntokeidas Vesipekka, pyöräily,
melonta, luontojooga, Saariston
miniretriitti, Raahentienoon Golf,
elämykselliset kokouspaketit
MAASEUTUMATKAILU
Törmälän tila, Pökkylän Punanen Tupa

TAPAHTUMIA

Saaristoristeilyt
Pooki Flakkaa – Raahen
Meripäivät, Pekanpäivät, Raahen
Rantajatsit, Pohjois-Suomen
Puutarhamessut Ruukissa,
Luomu- ja lähituotemarkkinat,
Raahen Kirjamessut, Raahen
Pimiät, Wanhan Raahen
Joulukalenteri, Superpesis,
Lavatanssit Ruokolahdella ja
Yppärin Merimajalla, pitäjä- ja
kyläpäivät, Raahe Festival

RAAHEN SEUDUN USP
SEUTUA
YHDISTÄVÄT
TEKIJÄT
BRÄNDITASON
MARKKINOINNISSA

Veden äärellä
Saaristo
Merenkulun historia
Jokiympäristö
Kulttuuriperintö

RAAHE

PYHÄJOKI

SIIKAJOKI

Wanha Raahe
Saaristo
Museot
Merenkulun
historia
Tapahtumat
Vesiaktiviteetit

Meri
Joki
Kielosaari
Pyhäjokitalo

Jokiympäristö
Tauvo
Varessäikkä
Kylätapahtumat
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VISIT FINLAND - SAARISTO JA RANNIKKO USP
SUOMI VIESTI
KESKEISET SISÄLLÖT

ONLY IN COAST AND
ARCHIPELAGO
TUOTESISÄLTÖ

ONLY IN COAST AND
ARCHIPELAGO
BRÄNDI-ELEMENTIT

Kansallispuistot
UNESCO -kohteet
Erikoismajoitukset
Wildlife
Saunat
Paikalliskulttuuri

Majakat
Puukaupungit
Ruukkikylät
Island hopping and
islands

Kestävyys, turvallisuus, puhtaus,
tasa-arvoisuus, rehellisyys

- > My Stay
-> Nostot artikkelisisältöihin

Saaristolainen elämäntapa
Suomenruotsalaisuus
Moomit/Tove
Autonominen Ahvenanmaa
Merellisyys
Merestä ammennettava
elinkeino
Luodot
Karut kalliomaisemat
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KOKEMUKSELLINEN RAAHEN SEUTU
YMPÄRI VUODEN
Esimerkkejä kokemuksista, joiden kautta Raahen seudun USPit voidaan kokea vuoden eri aikoina.
Kokemuksista voidaan rakentaa jatkossa esim. viikko-ohjelmatarjontaa, joka on koettavissa sekä
yksittäismatkailijoille että ryhmille.
KEVÄT:
• Koe Raahen saaristo ja meriluonto röyssyretkellä (elämyspaketti)
• Aikamatka purjelaivojen kulta-aikaan – vietä päivä merikapteenin saappaissa (elämyspaketti)
KESÄ:
• Saaristoristeilyt ja Island Hopping
• Pooki Flakkaa – Raahen meripäivät (tapahtuma)
SYKSY
• Fine dining saaressa (elämyspaketti)
• Fatbike-retket
TALVI:
• Museoita ja mamselleja (elämyspaketti)
• Puluvärkki ICE (tapahtuma)
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RAAHEN SEUDUN
MATKAILUMARKKINOINNIN KOHDERYHMÄT
Raahen seudun matkailumarkkinoinnin kohderyhmiä on määritelty yhteistyössä alueen matkailuyritysten, matkailun sidosryhmien sekä
seudun kehittäjätahojen kanssa toteutetuissa FlowHousen johtamissa työpajoissa syksyllä 2018.

Kohderyhmien valinta on perustunut ensisijaisesti tavoiteltavien kotimaisten matkailijoiden määrittelyyn suhteessa alueen
vetovoimatekijöihin, matkailullisiin vahvuuksiin ja olemassa olevaan palvelutarjontaan. Lisäksi huomioimme mahdolliset kansainväliset
kohderyhmät, joille Raahen seudun sisältöjä ja matkailutarjontaa voidaan markkinoinnin keinoin kohdentaa.
Raahen seudun matkailumarkkinoinnin kohderyhmät ovat seuraavat:

LUONTOMATKAILIJA

KULTTUURI- JA
TAPAHTUMAMATKAILIJA

RYHMÄ- JA
KOKOUS/
TYÖMATKAILIJA

PÄIVÄKÄVIJÄ
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LUONTOMATKALIJA
Perhe | Pariskunnat 35-65v | Työporukat (tyhy, tyky) | Aktiiviset luontoliikkujat- ja harrastajat | Luonnon ihmeiden metsästäjät

Motivaatio:
Yhteinen aika perheen/ parin/ viiteryhmän kesken nauttien rauhasta ja hiljaisuudesta. Kokea aitoja luontoelämyksiä lempiharrastusten
parissa. Luonnon ihmeiden kokeminen itsenäisesti ja / tai ohjatusti. Luontoympäristön kokeminen aktiviteettien kautta.
Haasteet:
Raahen seudun luontotarjonnan tunnettuus ja tuotteiden ostettavuus, saavutettavuus myös ilman omaa autoa. Mökkikapasiteetin
puute. Mistä tuki matkan suunnitteluun ja inspiraatioon?
Raahen seudun lupaus:
Vuoden Retkikohde 2016 | Helposti koettava meriluonto | Saaristo-, joki- ja meritunnelmaa eri vuodenaikoina | Historiaa ja tarinoita |
Vanhan kaupungin idylli
Esimerkkejä olemassa olevista kohteista ja tarjonnasta:
Raahen saaristo | Maaseutumatkailukohteet | Luontopolut ja virkistysalueet | Retkeily | Pooki Flakkaa (tapahtuma) | Risteilyt | Museot |
Merimelonta | Pyöräily | Jäähiihto | Talviretket meren jäällä | Lumikenkäily | Ratsastus | Kalastus (kesä ja talvi) | Elämyksellinen ruokailu |
Suppailu | Opastetut retket | Koskenlasku | Hylkeenbongaus | Luomutuotteet | Urheilusukellus | Veneily | Lintubongaus ja -valokuvaus |
Luontojooga | Hevoselämykset | Golf | Koskipuisto | Tauvo | Varessäikkä | Tyrniretket | Karhunviiankivi | Särkän Perennataimisto | Ruukin
Puutarhamessut | Ruukin Luomu- ja lähiruokamarkkinat | Kalustevuokraus (pyöräily, melonta, suplaudat, veneet) | Sienestys ja
marjastus | Ruusumuorin Ruusutarha | Kielosaari | Frisbeegolf
PÄÄVIESTI: Historiaa huokuva retkeilysaaristo
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KULTTUURI- JA TAPAHTUMAMATKAILIJA
45 +vuotias nainen | Pariskunnat | Ystäväryhmät | Perheet | Lifestyle-matkailija

Motivaatio:
Itsensä kehittäminen ja hoitaminen, henkinen ja fyysinen hyvinvointi – aikaa itselle. Haluaa kokea ainutlaatuisia ja oman verkoston
arvostamia kokemuksia. Musiikki, taide, historia, teatteri, kokonaisvaltaiset elämykset yli taidelajien. Aitous, paikallisuus, estetiikka
näkemässään ja kokemassaan, jaetaan kokemuksia ja saada arvostusta sen myötä. Samankaltaisten ihmisten seura.
Haasteet:
Raahen seudun kokonaistarjonnan tunnettuus, yksittäisistä tuotteesta teemakokonaisuuksiksi, tapahtumasisältöjen erilaistaminen
muista vastaavista sisällöistä - mitä voit kokea vain Raahen seudulla? Kesäkauden ulkopuolisen tarjonnan brändäys. Miten tarjotaan
muut palvelut ostettavaksi ja tehdään lisämyyntiä alueella?
Raahen seudun lupaus:
Loma idyllisessä ympäristössä, laadukkaiden palvelujen parissa, jonka aikana tehdään yhdessä asioita – kiireetön paikan kokemus,
kulttuurihistoriaa, shoppailua, kulttuurielämykset. Arvostettuja, aitoja ja ainutlaatuisia tapahtumia
Esimerkkejä olemassa olevista kohteista ja tarjonnasta:
Wanha Raahe | Raahen Musiikkiviikot | Pekanpäivät ja Raahe Festival | Pooki Flakkaa | Raahen Rantajatsit | Raahen Pimiät | Taiteiden yö |
Raahen Kirjamessut | Vanhanajan Viljanpäivän markkinat | Brahe Classica | Kampuksen Joulutori | Museot | Taiteilijat, käsityöläiset &
kotiateljeet | Erikoisliikkeet | Puutarhat | Ruukin Puutarhamessut | Ruukin Luomu- ja lähiruokamarkkinat | Teatterit (kesäkausi ja
pikkujoulut) | Tapahtumatalo Raahe | Fennovoiman yleisöpäivät | Kylä- ja pitäjätapahtumat | Opastetut kierrokset | Urheilutapahtumat |
Taidepajat
PÄÄVIESTI: Kokemuksellinen Raahen seutu
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RYHMÄ- JA KOKOUS/TYÖMATKAILIJA
Työn vuoksi alueelle matkustavat kotimaiset ja kansainväliset vieraat | Komennustyöntekijät alueella (erityisesti kv) l
Ryhmämatkailijat kotimaa (kytkös kulttuuri – ja tapahtumatarjontaan) l Eläkeläisryhmät | Kiertomatkat
Motivaatio:
Kokoontuminen työtehtävän suorittamisen vuoksi, yhteinen virkistyminen. Edullista ja helppoa tekemistä rajattuun vapaa-aikaan.
Työstä irrottautuminen ystävien seurassa, elämysten hakeminen. Työhyvinvoinnin lisääminen.
Haasteet:
Suurhankkeiden ja kansainvälisten työnantajien kanavissa ei tietoa omalla kielellä mitä Raahen seudulla voi tehdä. Tehtävä auttaa
vapaa-ajan suunnittelussa. Ryhmäpakettien tuotteistaminen. Ostajien tavoittaminen.
Raahen seudun lupaus:
Ammattitaitoista kokouspalveluja ja ainutlaatuisia kokousympäristöjä. Pienet ja suuret kokoukset ja seminaarit. Laadukasta ja
monipuolista oheisohjelmaa ja vapaa-aikaa lähiseudulla helposti saavutettavissa.

Esimerkkejä olemassa olevista kohteista ja tarjonnasta:
Langin kauppahuone | Käyntikohteet | Helposti ostettavat sisällöt (ravintolat, majoitus) | Leffat ja konsertit | Urheilu- ja
ottelutapahtumat | Kuntosalit, ryhmäliikunta | Luonto-ohjelmapalvelut ja välinevuokraus | 2h outdoor: suplautailu, fatbike, melonta,
kalastus, veneretket | Arkisten asioiden tarjonta (kauppa, parturi, elintarvikkeet) | Jooga | Äänimaljahoidot | Rentoutumishetket |
Taidepajat | Museot | Opastetut kierrokset | Teatteri (kesäkausi ja pikkujoulut) | Fine dining saaressa | Tapahtumatalo Raahe
(kokouspalvelut ja kulttuuritarjonta) | Maaseutumatkailukohteet | Elämyspaketit | Golf | Frisbeegolf | Saaristoelämykset | Särkän
Perennataimisto | Leirikoulut
Työmatkailija PÄÄVIESTI: Virkistävää vapaa-aikaa Raahen seudulla
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PÄIVÄKÄVIJÄ

Valtatie 8 liikenne | Ympäröivä talousalue 200km | Pariskunnat 40-70v | Suomalaiset karavaanarit | Tapahtumakävijät l Mökkiläiset
Motivaatio:
Tutustua alueen historiaan, vanhaan kaupunkiin. Asuttu aiemmin, tullaan tutustumaan miten muuttunut ja näyttämään paikkoja muille. Ei
suunniteltu ennakkoon, poiketaan hetken mielenjohteesta. Tietty tapahtuma tai tiettyjen kiinnostuksen kohteiden kautta. Viiteryhmän (esim.
karavaanarit) yhteisö. Ostokset.
Haasteet:
Miten löytää kiinnostusta vastaavia kohteita/palveluja/tapahtumia? Mikä parasta minulle Raahen seudulla? Liikkeiden aukioloajat. Annettava
informaatio liian yleisellä tasolla. Tehtävä inspiroida ja auttaa suunnittelussa paketoimalla kokemukset rajattuun aikaikkunaan (2h/,½pv, 1pv)
Raahen seudun lupaus:
Koe elämyksellinen päivä. Parasta sinulle aina. Poikkea ilmoittamatta, vaella vanhat kadut ja kinttupolut. Tapaa tutut ja uudet parhaat kaverit
tapahtumissa vuoden jokaisena päivänä.
Esimerkkejä olemassa olevista kohteista ja tarjonnasta:
Wanha Raahe | Saaristoristeilyt | Raahen Musiikkiviikot | Pekanpäivät ja Raahe Festival | Pooki Flakkaa | Raahen Rantajatsit | Raahen Pimiät |
Taiteiden yö | Raahen Kirjamessut | Brahe Classica | Kampuksen Joulutori | Museot | Taiteilijat, käsityöläiset & kotiateljeet | Erikoisliikkeet |
Puutarhat | Taidepajat | Elämyspaketit | Langin Kauppahuone | Saaristoelämykset | Tapahtumatalo Raahen kulttuuritarjonta | Lavatanssit |
Teatterit (kesäkausi ja pikkujoulut) | Särkän Perennataimisto | Opastetut kierrokset | Messut, markkinat ja näyttelyt | Karting |
Maaseutumatkailukohteet | Wanhan Raahen joulukalenteri | Urheilutapahtumat | Golf
PÄÄVIESTI: Koe elämyksellinen päivä eri vuodenaikoina
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KÄRKITUOTTEITA SESONGEITTAN
KOHDERYHMILLE
LUONTOMATKAILIJA

KULTTUURI/TAPAHTUMA- MATKAILIJA

RYHMÄ- JA KOKOUS/TYÖMATKAILIJA

PÄIVÄKÄVIJÄ

KEVÄT
Hyödynnetään päivityssisältöinä
markkinoinnissa FB/ Insta

• Hiihto ja retkeily meren jäällä,
lumikenkäretket
• Hylkeenbongaus retket
• Koskenlasku –Pyhäjoki
• Röyssyretket

•
•
•
•
•

Wanha Raahe
Opastetut kierrokset
Museot
Tapahtumatalo Raahen tarjonta
Raahen Taitopaja, Lapaluodon pajagalleria,
ateljeet ja näyttelyt
• Puutarhamessut (Ruukki)
• Urheilu- ja kilpailutapahtumat

• Elämykselliset kokouspaketit
Tapahtumatalo Raahe
• Glopas/opastetut retket
• Hyvinvointipalvelut (kokousten
oheisohjelmat)
• Langin Kauppahuone, Törmälän tila,
Pökkylän Punainen tupa, Katariinan
Kamari, Raahen Hovi
• Visit Raahe Elämyspaketit ryhmille

•
•
•
•
•

KESÄ
Hyödynnetään päivityssisältöinä
markkinoinnissa FB/ Insta

•
•
•
•
•
•

Wanha Raahe
Opastetut kierrokset
Museot
Kesäteatterit
Raahen Taitopaja, Lapaluodon pajagalleria,
ateljeet ja näyttelyt
• Pekanpäivät, Rantajatsit, Pooki Flakkaa –
Raahen meripäivät, Sulatto, Taiteiden yö,
Superpesis, Pitäjäpäivät ja kyläjuhlat

• Elämykselliset kokouspaketit
Tapahtumatalo Raahe
• Glopas/opastetut retket
• Hyvinvointipalvelut (kokousten
oheisohjelmat)
• Langin Kauppahuone, Törmälän tila,
Pökkylän Punainen tupa, Katariinan
Kamari, Raahen Hovi
• Visit Raahe Elämyspaketit ryhmille

•
•
•
•
•

Sesonki

Melonta, pyöräily, suplautailu
Island hopping, saaristoristeilyt
Raahentienoon golf
Luontojooga, rentoutuminen
Retkeily
Saaristoelämykset

•
•
•
•
•

Raahen saariston palvelut
Wanhan Raahen palvelut
Tapahtumatalo Raahen tarjonta
Särkän Perennataimisto
Seutukunnallinen tapahtumatarjonta,
urheilu- ja kilpailutapahtumat
• Museot

•
•
•
•

SYKSY
Hyödynnetään päivityssisältöinä
markkinoinnissa FB/ Insta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatbikeretket
Melonta, pyöräily, suplautailu
Tyrniretket
Raahentienoon golf
Island hopping, saaristoristeilyt
Aallokkoleiri
Kalastusretket
Eräretket (metsästys)
Majakkaretket

•
•
•
•
•

Wanha Raahe
Opastetut kierrokset
Museot
Tapahtumatalo Raahen tarjonta
Raahen Taitopaja, Lapaluodon pajagalleria,
ateljeet ja näyttelyt
• Kirjamessut, Brahe Classica, Raahen Pimiät,
Luomu- ja lähiruokamarkkinat (Siikajoki),
Kazecon

• Elämykselliset kokouspaketit
Tapahtumatalo Raahe
• Glopas/opastetut retket
• Hyvinvointipalvelut (kokousten
oheisohjelmat)
• Langin Kauppahuone, Törmälän tila,
Pökkylän Punainen tupa, Katariinan
Kamari, Raahen Hovi
• Visit Raahe Elämyspaketit ryhmille

•
•
•
•
•

TALVI
Hyödynnetään päivityssisältöinä
markkinoinnissa FB/ Insta

•
•
•
•
•
•

Fatbike- talvireitit
Rekiretket meren jäällä
Saarikahvila
Hevosretket maastossa
Talvikalastus
Luontoladut (Vihannin kinttupolut,
Hummastinvaara)

•
•
•
•
•
•

Wanha Raahe
Opastetut kierrokset
Wanhan Raahen joulukalenteri
Museot
Teatterit (mm. pikkujoulunäytökset)
Raahen Taitopaja, Lapaluodon pajagalleria,
ateljeet ja näyttelyt
• Raahen musiikkiviikot, Designtori,
Annanpäivät, Hantvärkkärien messut,
Puluvärkki ICE

• Elämykselliset kokouspaketit
Tapahtumatalo Raahe
• Glopas/opastetut retket
• Hyvinvointipalvelut (kokousten
oheisohjelmat)
• Langin Kauppahuone, Törmälän tila,
Pökkylän Punainen tupa, Katariinan
Kamari, Raahen Hovi
• Visit Raahe Elämyspaketit ryhmille

•
•
•
•
•
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Raahen saariston palvelut
Wanhan Raahen palvelut
Tapahtumatalo Raahen tarjonta
Golf
Seutukunnallinen tapahtumatarjonta,
urheilu- ja kilpailutapahtumat
Ruukin FK rata
Museot
Kesäteatterit
Ruokolahden lava, Yppärin merimaja

Raahen saariston palvelut
Tapahtumatalo Raahen tarjonta
Wanhan Raahen palvelut
Golf
Seutukunnallinen tapahtumatarjonta,
urheilu- ja kilpailutapahtumat
• Museot

Raahen saariston palvelut
Wanhan Raahen palvelut
Tapahtumatalo Raahen tarjonta
Pökkylän Punainen tupa
Kuntokeidas Vesipekka
(kylpylämäisyys, sisämelonta/suppailu, Wibit)
• Seutukunnallinen tapahtumatarjonta,
urheilu- ja kilpailutapahtumat
• Museot

YDINVIESTIT
Raahen seudun matkailumarkkinoinnin ydinviestejä on jäsennetty syksyn 2018 työpajoissa yhdessä yritysten kanssa.
Ydinviestien jäsentely on keskittynyt tarinalliseen koko seutua ilmentävän inspiroivan sisällön tuottamiseen sekä
valittujen kohderyhmien osalta alustavien markkinoinnin ydinviestien avaamiseen. Tarinallista sisältöä on jalostettu
yhdessä yritysten ja Tarinakoneen kanssa, kohderyhmäkohtaisia sisältöjä työpajoissa yritysten kanssa yhdessä
FlowHousen asiantuntijoiden kanssa.

Kohderyhmäkohtaiset markkinoinnin ydinviestit rakentuvat seuraavasti:

Luontomatkailija:
Kulttuuri- ja tapahtuma:
Ryhmä- ja kokous/työmatkailija:
Päiväkävijä:

Historiaa huokuva retkeilysaaristo
Kokemuksellinen Raahen seutu
Virkistävää vapaa-aikaa Raahen seudulla
Koe elämyksellinen päivä eri vuodenaikoina
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RAAHEN SEUDUN TARINA
Raahen seutu on hyvien osien yhteensopiva summa, se on Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki.
Kotimme on Suomen Pohjois-Pohjanmaalla, Perämeren rannalla, Siika- ja Pyhäjokien välissä ja varsilla. Tervetuloa olemaan osa tarinaamme.
Meri ja joet, vedet ja tuulet, elämän makuinen elämä ovat muokanneet meidät tällaisiksi kuin olemme, itsepäisiä jurottajia sanoisi yksi,
hersyvän nauravaisia elämästä nauttijoita sanoisi toinen. Vesien äärellä olemme asuneet, niistä eläneet, niitä käyttäneet matkojen
taittamiseen. Täällä voit tuntea välillä suloisen lempeän, toisinaan periksiantamattoman, voimainsa tunnoissa myllertävän
merituulen kasvoillasi ja kuulla sen huminan hiljaisuuden keskellä sisämaan puiden latvoissa. Meri on täällä vähän tummempi, elämän maku
syvempi mutta myös valo kirkkaampaa tummia taustoja vasten. Se on pohjoisen valo.
Täällä yhdistyvät erilaisuuksien parhaat puolet.
Olemme erityisen ylpeitä teeskentelemättömästä tavastamme elää jossa yhdistyvät parhaat puolet kuplivasta kaupunkimaisuudesta ja
verkkaisesta maaseutumaisuudesta, vahvasta teollisuudesta ja korkeasta vastuullisuudesta, huippuluokkaa olevasta tuottavuudesta ja
totaalisesta hiljaisuudesta, pimeästä ja valosta. Puhdas luonto on yhteinen perintömme ja sellaisena sen aiomme säilyttääkin, puhtaana ja
saavutettavana, myös sinun nauttia.
Avoimuutta uusille tuulille, perinteitä syleillen.
Seutu tunnetaan merestä ja saaristosta, laivoista, merimiehistä, heidän erilaisista tavoistaan ja tarinoistaan ja erityisen vahvasta ja pitkästä
teollisuuden perinnöstä. Aikoinaan laivojen mukana maailmalta tulivat uudet ideat, tuotteet, jopa luksus. Täällä suhtauduttiin uuteen
avoimesti, näin tehdään edelleen, niin sitä kehittyy. Eikä ripaus luksusta ole meistä edelleenkään pahitteeksi.
Ole kanssamme onnellinen, elä kuin paikalliset.
Suomalaiset ovat maailman onnellisinta kansaa. Ota meidät oppaaksesi niihin asioihin ja paikkoihin jotka tekevät meidät onnellisiksi. Wanha
Raahe, sielukas ja tarinoita täysi, yksi valtakuntamme parhaiten säilyneistä puutaloalueista. Raahen saaristo joka kaikkien sen kokeneiden
sydänten lisäksi on voittanut valtakunnallisen Vuoden Retkikohde 2016 palkinnon. Siika- ja Pyhäjokien varsien luonto, aarnimetsät, rauhaa ja
hiljaisuutta janoavien sydämen kopukoita hykerryttävät retkeilyreitit ja -maisemat. Meillä on tarjota yltäkylläisesti mahdollisuuksia kokea
paikallista historiaa, rohkeaa taidetta, tervan tuoksuista ja suolaveden makuista merellistä kuin myös trendien tuomaa kulttuuria jota
maustetaan monipuolisella tapahtumien kirjolla. Tervetuloa! Tiedä vaikka jäisit.
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YDINVIESTI LUONTOMATKAILIJA
Luontomatkailija: Historiaa huokuva retkeilysaaristo
• Vanhan kaupungin syleilystä hetkessä saaristoon
• Luontoelämyksiä maaseutuidyllissä
• Koe historiallinen merenrantakaupunki ja luonnon monimuotoisuus lyhyillä välimatkoilla
Konkreettisia todisteita ainutlaatuisuudestamme:
• Raahen Saaristo, vuoden retkeilykohde 2016.
• Jääkauden aiheuttama maankohoamisilmiö, jonka vaikutukset näkyvät nykyään uusina saarina Raahen saaristossa ja
rantojen muodoissa. Varhaisten elinkeinojen kuten laidunnuksen, kalastuksen ja merenkulun muovaama
maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Vanhat kasvit; sekä painolasteissa levinneet että varta vasten tuodut.
Seminaarin puutarha. Raahen saaristossa esiintyy useita harvinaisia ja uhanalaisia kasvilajeja. Aktiivinen
sukellusseura, runsaasti hylkyjä meressä. Luotojen ja saarien erityisen runsas pesivään vesi- ja rantalinnustoon.
• Island Hopping –risteily: Tule tutustumaan Perämeren helmeen, Raahen saariston pitsimäiseen verkostoon!
Kesäsesongin alkaessa toukokuun lopulla aloitamme island hopping -risteilyt Raahen saaristossa. Island Hopping risteilyllä pääset vierailemaan Raahen rannikon mielenkiintoisimmissa ja kauneimmissa kohteissa. Risteilyn aikana
tutustumme kolmeen saareen ja käymme niistä maissa kahdessa. Retkeen sisältyy makkaranpaistoa ja retkieväät
yhdessä saariston saarissa.Kaksi komeaa jokea Pyhäjoki ja Siikajoki (www.meriraahe.fi)
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YDINVIESTI KULTTUURI- JA
TAPAHTUMAMATKAILIJA
Kulttuuri- ja tapahtuma: Kokemuksellinen Raahen seutu
• Wanhan Raahen aidot tarinat heräävät henkiin autenttisessa ympäristössä
• Aitoa, pienimuotoista, yhteisöllistä
• Vanha 1800- luvun korkeakulttuuri kohtaa Rautaruukin ajan kansanhuvit ja perinteisen rannikkoseudun luontoa
kunnioittavan elämäntavan

Konkreettisia todisteita ainutlaatuisuudestamme:
•
•
•
•
•
•

Wanha Raahe, yksi parhaiten säilyneitä 1800-luvun puukaupunkeja maassamme, purjelaivakauden tarinoita tulvillaan
Suomen vanhin paikallismuseo (Pakkahuoneen museo 1862) ja maailman vanhin sukelluspuku Wanha Herra
Vahvojen naisten kaupunki – Sofia Lybecker, kuningatar Kristiina, merimiesten vaimot arjen ylläpitäjät
Uusien ilmiöiden, vaikutteiden ja muodin edelläkävijä 1800-luvun Suomessa
Tapahtumien perinteisyys (Pekanpäivät 40v- Teatteri 130v –Rantajatsit 20v)
Langin Kauppahuone - Langin Kauppahuone sijaitsee historiallisessa Langin Alakartanon kiinteistössä. Langin
Alakartanossa tehtiin kauppaa vuodesta 1811 lähtien aina vuoteen 1934 saakka Johan Langin nimissä. Langin Alakartano
on säilynyt osana Raahen Pekkatoria ja se on nyt kunnostettu elämykselliseksi kauppahuoneeksi kertomaan kävijöille
kauppahuoneen mielenkiintoista tarinaa purjelaiva-aikakauden kultakautena vuosina 1860-luvulla sekä neljän henkilön
historiaa eri ajankohtina 1800-luvulla. Langin Kauppahuoneessa on puoti, kahvila ja majoitusliiketoimintaa
oheispalveluineen. (www.langinkauppahuone.fi)
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YDINVIESTI RYHMÄ- JA
KOKOUS/TYÖMATKAILIJA
Työmatkailija: Virkistävää vapaa-aikaa Raahen seudulla
• Elämyksellistä kokousohjelmaa Raahen seudulla
• Elämyksien tuominen lähelle työn tekemistä voimaannuttaa ja antaa lisää tehoja työhön
• Ainutlaatuista oheisohjelmaa ja kokousympäristöjä
• Helposti nautittavia makupaloja esim. yhdistettynä kiertomatkoihin
Konkreettisia todisteita ainutlaatuisuudestamme:

•
•
•
•
•
•
•

Luonto- ja kulttuurimatkailijan proofpointit myös tälle kohderyhmälle
Kokouspäivä Raahen saaristossa
Langin Kauppahuoneen palvelut ryhmille ja kokousvieraille
Törmälän tila - elinvoimainen matkailutila, joka palvelee niin yksityisiä, yrityksiä kuin yhteisöjä
Palvelut on helposti ja lähellä saavutettavissa kiireettömässä ympäristössä
Pökkylän Punanen tupa – monipuolinen elämyksiä tarjoava kokonaisuus maaseutuidyllissä
Vastakohtien yhdistäminen – tehokas työskentely kokouksessa ja ohjeisohjelmana irtautuminen kiireestä

Veden äärellä | 2019

YDINVIESTI PÄIVÄKÄVIJÄ
Päiväkävijä: Koe elämyksellinen päivä eri vuodenaikoina | Liikuttavia elämyksiä joka päivälle | Rentoudu veden/meren
äärellä
• Vanhan kaupungin syleilystä hetkessä saaristoon
• Luontoelämyksiä maaseutuidyllissä
• Koe historiallinen merenrantakaupunki ja luonnon monimuotoisuus lyhyillä välimatkoilla
Konkreettisia todisteita ainutlaatuisuudestamme:
•
•
•
•
•

Luonto- ja kulttuurimatkailijan proofpointit myös tälle kohderyhmälle
Raahen Saaristo, vuoden retkikohde 2016.
Wanha Raahe yhä säilynyt upea, 1800-luvulta peräisin oleva puukaupunkialue purjelaivakauden tarinoita tulvillaan.
Saariston saavuttaminen nopeasti.
Aidosti, rohkeasti ja ylpeästi ainutlaatuisia ja laadukkaita tapahtumia esim. RantaJatsit, Ruukin luomu- ja
lähiruokamarkkinat
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUMARKKINOINNIN
KANAVAT
Verkkosivu www.visitraahe.fi
Pääasialliset kohderyhmät:
Raahen seudusta kiinnostuneet, bränditason kohderyhmät, luontomatkailijat, kulttuuri- ja
tapahtumamatkailijat, ryhmä- ja kokous/työmatkailijat, päiväkävijät
Sisältö:
Inspiroidaan potentiaalinen matkailija ainutlaatuisella, laadukkaalla ja kiinnostavalla sisällöllä.
Hyödynnetään teemakohtaisia laskeutumissivuja.
Tarjotaan syitä tulla lomalle Raahen seudulle.
Autetaan/helpotetaan matkapäätöksen teossa.
Yritysten tuote- ja palvelutarjonta esille tuotekorteittain.
Aktivoidaan vierailijoita käyttämään tunnistetta #visitraahe.
Ristiinlinkittäminen toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vastuu:
Raahen seudun yrityspalvelut/matkailumarkkinoinnin asiantuntija
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUMARKKINOINNIN
KANAVAT-FACEBOOK
Tehtävä:
Mainonnan työkalu, jonka avulla inspiroidaan potentiaalinen matkailija laadukkaalla, kiinnostavalla ja
Raahen seudun matkailumarkkinoinnin kärjet esiintuovalla viestinnällä.
Tarjotaan tuki matkan suunnitteluun kohdentamalla viestintä valituille kohderyhmille.
Tuotetaan sisältöä seudun tarjonnasta, tapahtumista ja muusta aluetta profiloivista teemoista.
Aktivoidaan seuraajia vuoropuheluun.
Ohjataan liikennettä verkkosivuille www.visitraahe.fi
Aktivoidaan seudun tapahtumajärjestäjät hyödyntämään Visit Raahe näkyvyyttä mm. FB tapahtumien
rinnakkaisjärjestäjyydellä.
Hyödynnetään monipuolisesti Facebookin mainosmuotoja; kuva, Instant Experience, monikuva ja video
mainonta.
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUMARKKINOINNIN
KANAVAT-INSTAGRAM
Sisällöt muodostuvat motivoivista ja inspiroivista kuvista tunnisteella #visitraahe sekä omana tuotantona
että käyttäjien kuvia jakaen.
Tukena matkailijan inspiraatiovaiheessa.
Kannustetaan, ohjeistetaan ja tuetaan matkailijoita sekä paikallisia suositteluun.
Yritysten kannustaminen hyödyntämään #visitraahe myös omassa viestinnässään.
Matkailumarkkinointiorganisaation tuottamien sisältöjen kohdistaminen valituille kohderyhmille.
Läsnäolo, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus sosiaalisessa mediassa.
Hyödynnetään monipuolisesti Instagramin eri mainosmuotoja kuva, video ja karuselli sekä Instagram Stories
sekä kohdennustyökaluja.
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RAAHEN SEUDUN MATKAILUMARKKINOINNIN
KANAVAT-YOUTUBE
Visit Raahen oma YouTube-kanava, jossa nyt 16 seuraajaa.
Kanavan sisältötuotantoa tulee kehittää valittujen Raahen seudun USP:ien osalta eli
tuottamalla sekä ohjelmallista laajempaa että some-markkinointiin soveltuvaa
editoitua sisältöä teemoilla: Veden äärellä - Saaristo – Merenkulun historia – Teollisuus – Jokiympäristö
Kohderyhmät: valitut kohderyhmät, jotka määritelty Raahen seudun osalta.
Tuotettava omaa videomateriaalia seudusta ja alueen yrityksistä.
Hyödynnetään YouTube- markkinoinnissa (osana Google-mainontaa) eri mainosmuotoja (InStream,
Discovery),kohdennetaan tiettyihin teemoihin ja aiheisiin, joista valittu kohderyhmä on kiinnostunut.
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TYKÄTÄÄN TOISISTAMME JA JAETAAN
SAMOILLA TEEMOILLA SISÄLTÖJÄ
PAIKALLINEN

ALUEELLINEN

TEEMAPOHJAINEN

#visitraahe
#visitpyhajoki
#visitsiikajoki
#wanharaahe
#vanhakaupunki
#raahe
#siikajoki
#pyhajoki
#vuodenretkikohde
#raahensaaristo
#saaristo

#visitoulu
#ourfinland
#100syytamatkaillasuomessa
#kotimaassa
#thisisfinland
#visitfinland
#finland
#coast
#arcticarchipelago

#meri
#joki
#luonto
#museot
#puukaupunki
#majakka
#islandhopping
#luontopolku
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MARKKINOINNIN KEHITYSKOHTEET
Suosittelumarkkinointi-konseptin kehittäminen.
Kerromme asiakkaille missä kanavissa he voivat suositella Raahen tarjontaa. Olemme itse aktiivisia eri kanavissa ja
kommunikoimme asiakkaiden kanssa. Pyydämme ja muistutamme antamaan tarjonnastamme ja palveluistamme
palautetta eri kanaviin. Suosittelumarkkinointia aktivoimalla parannamme myös Raaheen seudun löydettävyyttä ja
mm. yksittäisen yrityksen sijaintia hakutuloksissa. Muiden asiakkaiden kokemukset vaikuttavat päätöksentekoon
sekä luovat mielikuvaan Raahen seudun yrityksistä. Alueen suosittelun ja asiakkaiden uudelleenkäynnin aktivointi on
keskeinen markkinoinnin tehtävä.
Raahen seudun näkyvyyden vahvistaminen muissa kanavissa.
Matkailualueen omien kanavien osuus ka. 3% verkkoliikenteestä, miten palvelemme myös muissa kanavissa, esim.
Google Destination partnership –ohjelma, Tripadvisor partnership
Verkkopalvelun konversion kasvattaminen.
Varmistetaan että kiinnostus johtaa ostamiseen/ tilaukseen, kehittämällä alueen yritysten digitaalista ostettavuutta,
kohdentamalla markkinointia potentiaalisille asiakkaille mm. uudelleenmarkkinoinnilla Visit Raahen verkkosivujen
vierailijoille ja some-kanavien seuraajille, sähköpostimarkkinoinnin kehittäminen ja alueen elämysten ostettavuuden
mahdollistaminen verkkosivuilta.
Asiakasymmärryksen kerääminen ja jakaminen alueen yrityksille.
Asiakkaan käyttäytymisestä ja ostopolusta syntyy digitaalisissa kanavissa yritysten liiketoiminnan näkökulmasta
tietoa, jota tulee hyödyntää yritysten tuotekehityksen ja markkinoinnin kohdentamisen tukena
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MARKKINOINNIN TAVOITTEET JA MITTARIT
Strateginen tavoite

Nykytila

Mittari/toimenpide

Rekisteröityjen yöpymisten kasvu

29000

Rudolf-tilastotietokanta

Seudullisen matkailutulon kasvu

Ei tiedossa (2015 koko maakunta n. 600Milj€)

Selvitystyö/Rudolf-tilastotietokanta

Jäsenyritysten määrän kasvu

Lähtötilanteessa 1/2019 mukana n. 10 yritystä

Sopimukset

Yhteismarkkinointiin osallistuvat yritykset

Ei toimenpiteitä

Sopimukset

Matkailuyritysten määrän kasvu

Arvio 1/2019 yhteensä n. 25 yritystä

Ytj.fi

Visit Raahe verkkosivun liikenne

Google Analytics-seuranta

Some-kanavien seuraajat/käyttäjät

Some-kanavien analytiikka

Suosittelujen määrä eri kanavissa
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[TERVETULOA
TARINAAMME]
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