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Tulevaisuuden muutostekijät

• Digitaalisuus
• Arvokeskeisyys
• Kasvava yksilöllisyys
• Ympäristötietoisuus ja ilmastonmuutos
• Kestävä matkailu
• Muuttuva ja pirstaloituva kysyntä
• Kasvava ja kehittyvä Tampere



SWOT
VAHVUUDET

• Saavutettavuus 
• Turvallisuus
• Kompakti, mutta urbaani keskusta
• Monipuolinen kaupunkiluonto aina lähellä
• Opiskelijat osaamisvoimavarana ja tuomassa kansainvälisyyttä kaupunkiin
• Kongressit
• Laadukas hotellikapasiteetti
• Tapahtumat (monet eri kohderyhmät, monikerroksinen kulttuuri)
• Urheilu (mm. Ratina, tuleva Areena)
• Ravintolat (korkeatasoinen ravintolakulttuuri, Hungry for Tampere)
• Tampere-talo (Pohjoismaiden suurin kongressikeskus), Särkänniemi (yksi Suomen 

suosituimmista perhekohteista), Messu- ja urheilukeskus (monipuolisia tapahtumia 
ympäri vuoden)

• Saunapääkaupunkititteli 

HEIKKOUDET

• Sijainti (varauksin)
• Kapasiteetti (varauksin)
• Lentoyhteydet
• Viipymän lyhyys
• Yritysten kv-liiketoimintaosaaminen
• Luonnon tuotteistaminen
• Johtajuus ja näkyminen
• Tiedollajohtaminen
• Eri toimijoiden roolit ja vastuut - epäselvyys
• Kärjet
• Natiivien kv-myyjien puute

MAHDOLLISUUDET

• CED, Kannen areena, kasino
• Ratikka
• Suomi-rata
• Järvet ja tuleva järviluontokeskus
• Viikinsaari (hyvä kehityspotentiaali)
• Digitaalisuus (korkean tason paikallista osaamista)
• Syvenevä yhteistyö Visit Finlandin kanssa

UHAT

• Resurssien niukkuus
• Roolien selkeytymättömyys 
• Markkinan nopeat muutokset
• Uudet pelurit -> Työvoiman saanti
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Tampereen seudun matkailun visio 2025 

Rohkeudestaan ja kestävästä 
kasvustaan tunnettu  

Pohjois-Euroopan kiinnostavin 
elämys- ja tapahtumakaupunki.



Visit Tampereen missio

Visit Tampereen missiona on tehdä 
Tampereen seutua kansainvälisesti 

tunnetuksi ja auttaa kehittyviä 
matkailuyrityksiä ja yhteisöjä kasvamaan.



Kriittiset menestystekijät

• Kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

• Digitaalinen saatavuus

• Kotimainen ja kansainvälinen vetovoimaisuus



Strategiset tavoitteet

• Digitaalisuutta hyödyntämällä kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

• Rohkealla kohdemarkkinoinnilla lisäarvoa 
kumppaneiden markkinoinnille ja myynnille 

• Matkailumyönteisellä toimintaympäristöllä ja saavutettavuudella 
kestävää kasvua ja vetovoimaisuutta



Toimenpide-
kokonaisuudet



Digitaalisuutta hyödyntämällä 
kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

• Kehittymishaluisten yritysten kansainvälisen liiketoimintaosaamisen 
(digi) kasvun tukeminen

• Digitaalisten alustojen käyttöönoton edistäminen
• Business Intelligence - tiedolla johtaminen
• Paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen 

vahvistaminen
• Kehittämishankkeet
• Vastuullisuuden edistäminen



Rohkealla kohdemarkkinoinnilla lisäarvoa 
kumppaneiden markkinoinnille ja myynnille 

• Strateginen markkinointi

• Markkinoinnin kohderyhmien ja viestien kirkastaminen

• Myynnin ja markkinoinnin katkeamaton ketju

• Taktiset markkinointitoimenpiteet



Matkailumyönteisellä toimintaympäristöllä ja 
saavutettavuudella kestävää kasvua ja 
vetovoimaisuutta
• Matkailunäkökulman esiintuominen toimintaympäristön kehittämisessä 

• Matkailunäkökulman huomioiminen liikennesuunnittelussa



Tiekartta ja 
roolitukset



Digitaalisuutta hyödyntämällä kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

Toimenpide Aikataulu Vastuutahot

Kehittymishaluisten yritysten kansainvälisen liiketoimintaosaamisen (digi) kasvun tukeminen ja 
digitaalisten alustojen käyttöönoton edistäminen

• Visit Tampere järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia, välittää tietoa toiminnan tueksi.
• Avoiien rajapintojen varmistaminen ja hyödyntäminen.
• Tarjonnan löydettävyyden ja ostettavuuden varmistaminen valituissa digikanavissa.

2020-2025 Päävastuu koulutuksessa: Visit
Tampere ja Visit Finland

Yrityset päävastuussa omasta 
online-myynnistä.
Yhteistyössä digiyritysten ja 
muiden keskeisten toimijoiden 
kanssa.

Business Intelligence - tiedolla johtaminen

• Visit Tampere kerää systemaattisesti, analysoi, yhdistelee, muokkaa käyttäjäystävälliseen muotoon 
tutkimuksia ja tilastoja.

• Visit Tampere välittää tietoa verkostolle ja hyödyntää sitä oman suunnittelun ja toiminnan tukena.

Jatkuvaa Päävastuu: Visit Tampere

Yhteistyö: kunnat, Business 
Tampere, amk, yo, Visit Finland, 
yritykset

Paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen

• Visit Tampere uudistaa Visit Tampere Partners –kumppanuusmallia: kumppanuuspolkujen, sisällön ja 
toimintatavan ml. kannustimien luominen.

• Visit Tampere järjestää kumppanuustilaisuuksia (esim. koulutukset ja Visit Festival).
• Visit Tampere sitouttaa myös uusia kumppaneita kaikille avoimilla tilaisuuksilla.
• Osana strategiaprosessia sovitaan työnjaosta ja vastuista.
• Visit Tampere osallistuu aktiivisesti kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, esim Visit Finland ja ICCA.

2019
Jatkuvaa

Päävastuu: Visit Tampere

Muut osallistuvat aktiivisesti.



Digitaalisuutta hyödyntämällä kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

Toimenpide Aikataulu Vastuutahot

Kehittämishankkeet

• Business Tampere välittää tietoa Visit Tampereelle eri rahoitusinstrumenttien tuomista mahdollisuuksista, joka 
edelleen välittää tietoa kumppanuusverkostolle.

• Visit Tampere tukee strategisesti merkittävien kehittämishankkeiden käynnistymistä ja osallistuu niiden 
toteuttamiseen.

• Visit Tampere tekee tiivistä yhteistyötä hankeorganisaatioiden kanssa hankkeita suunniteltaessa ja niitä 
toteutettaessa.

Jatkuvaa Business Tampere
Visit Tampere
Hankeorganisaatiot
Pirkanmaan liitto

Vastuullisuuden edistäminen

• Visit Tampere arvioi oman toimintansa vastuullisuuden näkökulmasta ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet. 
Vastuullisuus sisällytetään kumppanuuspolkuihin.

• Visit Tampere nimeää kestävän matkailun koordinaattorin, jonka johdolla käynnistetään Sustainable Travel Finland 
–ohjelman toteuttaminen.

• Visit Tampere yhdessä sidosryhmien kanssa tuo esille hyviä esimerkkejä omista ja muiden käytänteistä mm. 
paketointiesimerkit, sertifikaatit, ekolaskuri, kompensointimallit.

• Visit Tampere käynnistää yhteistyön kotimajoittajien ja yksityisten ohjelmapalvelujatarjoajien kanssa (pelisäännöt, 
virallisen tiedon välittäminen heille ja heiltä tietoa siitä, mitä matkailijat tekevät ja toivovat).

2020- Visit Tampere
Kunnat
Muut matkailua 
tukevat tahot



Rohkealla kohdemarkkinoinnilla lisäarvoa kumppaneiden markkinoinnille ja myynnille 

Toimenpide Aikataulu Vastuutahot

Visit Tampereen vastuulla strateginen markkinointi

• Visit Tampere johtaa ja suunnittelee toimenpiteet yhteistyössä yrityksien kanssa 
• Suunnitelmat peilataan Visit Finlandin, Finland Convention Bureaun sekä muiden strategisten 

kumppaneiden ja alueiden linjauksiin.
• Toimenpiteet suunnitellaan niin, että kohderyhmät, teemat, markkina-alueet, tarinat ja 

visuaalinen sisältö sekä kumppaneiden tuotteet kohtaavat.
• Tietoa markkina-alueilta ja kampanjoista analysoidaan ja koostetaan oikeiden päätöksien 

tueksi.
• Vahvistetaan vuoropuhelua toimenpiteiden toteutumisesta yritysten kanssa.

• Visit Tampere koostaa vuosittaisen suunnitelman, johon yritykset osallistuvat aktiivisesti 
tilaisuuksissa ja mahdollistetaan osallistuminen myös sähköisissä kanavissa.

• Vuosittainen suunnitelma mahdollistaa kokeilukulttuurin ja nopean reagoinnin. 

2019
Jatkuvaa

Päävastuu: Visit Tampere

Yritykset osallistuvat aktiivisesti 
ja tukevat

Kohderyhmien ja viestien kirkastaminen

• Päämarkkinat: Saksankielinen Eurooppa, UK, Venäjä, Japani, Kiina ja kotimaa.
• Kohderyhmät:

• Vapaa-ajan matkailijat, matkanjärjestäjät, Online Travel Agencies (myöhemmin OTA).
• Paikalliset tieteentekijät, tiedejärjestöt, kannustematkanjärjestäjät, yritystapahtumat (MICE) 

ja tapahtumajärjestäjät.
• Viestin kirkastaminen asiakaslähtöisesti päämarkkina-alueittain.

2019
Jatkuvaa

Päävastuu: Visit Tampere

Yritykset osallistuvat aktiivisesti 
ja toteuttavat suunnitelmaa.



Rohkealla kohdemarkkinoinnilla lisäarvoa kumppaneiden markkinoinnille ja myynnille 

Toimenpide Aikataulu Vastuutahot

Myynnin ja markkinoinnin katkeamaton ketju

• Kanavat ja toimenpiteet valitaan kohderyhmittäin ja markkina-alueittain:
• Digitaaliset alustat:

• Jälleenmyyntikanavat (esim. Finnair Now/here, AirBnB, OTA:t)
• Yritysten omat suoramyyntikanavat (esim. Bókun, BookVisit)
• Suosittelukanavat (esim. TripAdvisor)
• Sosiaalinen media ja verkkosivut

• Tuotteiden, tarinoiden ja ilmiöiden tekeminen
• Tarinankerronta 
• Videot ja kuvat

• Tilaisuudet, vierailut, workshopit, messut ja myyntikäynnit
• Vaikuttajat ja media
• Matkanjärjestäjät, yritystapahtuma- ja kannustematkajärjestäjät
• Tiedejärjestöille ja tapahtumajärjestäjät

• Muiden strategisten kumppaneiden kanavat (esim. lentoyhtiöt, kansainväliset hotelliketjut)

2019
Jatkuvaa

Visit Tampere koordinoi ja 
päävastuu yrityksillä.

Visit Tampere tukee kumppanien taktisia markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä

• Yhtenäisen ja selkeän viestin luominen taktisissa markkinointi- ja myyntitoimenpiteissä.
• Kumppanien sitouttaminen: viestit toistuvat kumppaneiden ja strategisten kumppaneiden 

markkinoinnissa erilaisissa kanavissa.
• Yritykset ovat vastuussa myynnistä ja asiakkaiden jälkimarkkinoinnista ja –hoidosta.

2019
Jatkuvaa

Visit Tampere koordinoi ja 
päävastuu yrityksillä.



Matkailumyönteisellä toimintaympäristöllä ja saavutettavuudella kestävää kasvua ja 
vetovoimaisuutta

Toimenpide Aikataulu Vastuutahot

Edunvalvonta: Matkailunäkökulman esiintuominen toimintaympäristön kehittämisessä

• Visit Tampere koordinoi ja tuo keskusteluun matkailun tarpeet ja toiveet liittyen muun muassa kaavoitukseen, 
infrastruktuuriin (esim. wifi), reitistöihin, turvalliseen opastukseen ja matkailun kasvua tukevaan lainsäädäntöön.

Jatkuvaa Päävastuu: Visit 
Tampere ja
kauppakamari, yritykset

Pirkanmaan liitto, 
kunnat, ELY-keskus,
Metsähallitus, 
ministeriöt

Edunvalvonta: Matkailunäkökulman huomioiminen liikennesuunnittelussa

• Visit Tampere koordinoi ja tuo keskusteluun matkailun tarpeet ja toiveet Tampereen seudun yhteyksien 
parantamiseksi, palveluiden ja mahdollisuuksien markkinoimiseksi ja kehittämiseksi sekä lentoyhtiöiden 
houkuttelemiseksi (sujuvat maayhteydet, lentoliikenne ja viranomaisyhteistyö).

• Myyntialustan (app) luominen - kaikki liikenteen tieto ja liput löytyvät helposti yhdestä paikasta:
• Tampereen lentoaseman, Helsinki-Vantaan lentoaseman (kaupunkiseudulle), rautatieaseman ja linja-

autoaseman liityntäyhteyksien ja sisäisen julkisen liikenteen yhteyksien ajantasaisen ja tarkan 
informaation integroiminen ostettavaksi yhdestä paikasta ja tiedon viestintä yritysten ja visittampere.fi –
sivustolla.

Päävastuu: Visit 
Tampere ja
kauppakamari, yritykset

Kuljetusyritykset
Digialan yritykset



Seurannan indikaattorit ja mittarit
• Vaikuttavuus: Toimintaympäristön ja ekosysteemin kehittyminen – indikaattorit

• Matkailutulo, yöpymiset, viipymä, vertailu kilpailijakaupunkeihin, tapahtumakävijät ja tulot, 
kokous- ja kongressit kävijämäärät ja tulo

• Uusien matkailuyritysten määrä

• Tuloksellisuus ja tehokkuus: Visit Tampereen toiminta 
• Asiakastyytyväisyys, asiakaskontaktien määrä (kumppanit/b2b), tuotteiden määrä 

myyntikanavissa, kumppanien osallistuminen kampanjoihin ja kampanjoiden vaikuttavuus, some-
osumien määrä

• Matkailuinvestointien liidien määrä
• Kestävyyssertifikaattien määrä
• Tuotetut analyysit toiminnan johtamisen tueksi
• Kehitysprojektien vaikuttavuus

• Kyvykkyys: Visit Tampereen henkilöstövoimavarat ja johtaminen


