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Sauna from Finland

• Yhdistys, 10. toimintavuosi

• Jäseniä eri toimialoilta n. 200

• Tavoitteena luoda maailman paras 
saunaelämys

• Myöntää Authentic Finnish Sauna 
Experience-laatumerkkiä

• Kehittää jäsenistön kv- kilpailukykyä ja 
saunabrändiä



MEITÄ ON JO  200



Saunaelämyksen 
ydinarvot
1) Aitous
2) Moniaistisuus
3) Läsnäolo
4) Rentoutuminen
5) Puhtaus ja turvallisuus 
6) Hyvinvointi
Tarkastelukulma: Ennen saunaa –
saunassa ja saunan jälkeen
Saunaelämyksen laatuluokitusta voi 
soveltaa erilaisissa 
saunomisympäristöissä, kuten 
matkailukohteissa, tilaussaunoissa, 
kylpylä- ja uimahallisaunoissa ja 
hotelleissa.



Authentic Finnish Sauna 
Experience -laatumerkki

• Sauna from Finland- verkosto on määritellyt, 
mitä suomalainen saunaelämys pitää sisällään

• Työn tuloksena työkirja, joka antaa työkaluja 
saunapalveluiden kehittämiseen

• Mahdollisuus hakea Authentic Finnish Sauna 
Experience-laatumerkkiä 

• Merkki kertoo laadukkaasta ja aidosta 
suomalaisesta saunaelämyksestä 

Presenter
Presentation Notes
Laaja verkosto, sitoutumaton, tuottanut innovaatioita, kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen yhdistyksen tavoite, osataan ottaa yhteyttä ja tunnustettu toimija



Sauna-alan
kansainvälinen markkinointi

• Lähtökohtana: Ihmisillä tarve voida hyvin ja rentoutua
 suomalainen saunaelämys

• Yhteinen brändi: Sauna from Finland
• Pääviestit: 

• Hyvinvointi, rentoutuminen ja terveys
• Saunaelämyskokonaisuus eri elementteineen ja eri tarpeisiin

helposti kauttamme - Entry point, 200 yritystä
• Saunaelämyksen konsultointi



Sauna from Finland-
kansainvälistymistoiminta

• Kansainvälistymistoiminta 
kasvavaa- mukana 30 yritystä

• Haemme yrityksille liidejä ja 
näkyvyyttä ja olemme lisäresurssi 
markkinointiin

• Sauna kiinnostaa globaalisti
• Suomalaisuus, elämyksellisyys
• Kokoamme asiakkaalle

kokonaisuudet, tietoa ja neuvoa



ASIAKKAAT JA TARPEET

• hyvinvointi
• rentoutuminen
• terveys
• palautuminen urheilusuorituksesta

• työssäkäyvät
• urheilijat
• lomailijat
• kuntoilijat
• hotellit

• Saksa
• Ruotsi
• Aasia
• Alpit

• kylpylät
• hyvinvointikeskukset
• kuntosalit
• lomakylät
• kodit

• Kokoaa Saunaelämyksen tarjoajat kotimaassa ja kansainvälisille asiakkaille
• Verkottaa Sauna-alan toimijat keskenään
• Liidejä ja näkyvyyttä

KOKONAISVALTAINEN SAUNAELÄMYS
ENNEN SAUNAA SAUNASSA SAUNAN JÄLKEEN

• sisustus
• valaistus
• tunnelma
• tekstiilit • pyyhkeet

• laudeliinat
• kylpytakit
• jalkineet

• kiukaat
• lauteet
• valaistus
• saunasisustus
• saunatarvikkeet
• suihkut
• kosmetiikka

• siivous
• ylläpito
• palvelukonseptit
• saunamatkailupalvelut
• hoidot, saunajooga
• terveyden mittaaminen
• energian säästö, veden puhdistaminen

• juomat
• ruoka
• pore-altaat
• kuuma-altaat
• kylmä-altaat

• ympäristöasiat



Asiakkaan tarpeet ja apua 
yhteistyön alkuun

• Kansainvälisille markkinoille verkostona

• Mikä on oma ydinosaaminen

• Kumppaneiden avulla palvelet paremmin

• Tuote- ja palvelupaketteja useiden yritysten tuotteista

• Tee helpoksi ostaminen

• Yhteistyön käynnistämiseen tarvitaan joskus kolmas henkilö/taho



Sauna from Finland- highlights

• Kansainvälistymistoiminta kasvavaa, laaja kansainvälinen 
verkosto

• Yhteismarkkinointia eri markkina-alueille mm. Saksa, Ranska, 
Englanti, USA, Japani

• Yhteiset tilaisuudet, messut, www.saunafromfinland.com, some, 
mediavierailut

• Suurlähetystöjen kumppani mm. Brändityötä yhdessä, 
kansainvälisiä mediakumppanuuksia, bloggarivieraita

• Strategisia kumppaneita: Sokos Hotels, Harvia, TyloHelo, 
Jyväskylän Kaupunki, Koff/Karhu-olut

• Slush-partneri- toteutuksena Slush Sauna Village 2017 & 2018 & 
2019

• Saunaboxit, World Sauna Forum, Saunaelämyskonseptit

http://www.saunafromfinland.com/


Ruoka ja juoma osana 
saunaelämystä

• Ruoalla on tärkeä merkitys osana saunaelämystä, 
erityisesti saunan jälkeen voidaan rentoutua hyvän 
ruoan parissa

• Asiakkailtamme tullut toiveita saada suomalaisia  
elintarvikkeita osaksi saunaelämystä, esimerkiksi 

• matkailukohteissa ja hotelleissa erilaisia saunomisen 
jälkeen sopivia herkkuja 

• Elintarvikkeet osaksi kehittämiämme 
saunaelämysboxeja

• Saunaelämysboxit mm. hotelleille, jälleenmyyjille, 
liikelahjoiksi, näihin erityisesti helposti säilyviä ja 
pakattavia tuotteita

• Ym.



KIITOS AJASTASI! 
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