Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia –valmennus
Keski-Suomessa 3.-4.5.2017
Luonto- ja aktiviteettimatkailu on yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista.
Lomilla liikutaan, pyöräillään, retkeillään ja nautitaan luonnosta ja ulkoilusta
monipuolisesti. Kävijöiden vaatimukset ovat kasvaneet ja reitiltä ja luontokohteelta
odotetaan paljon. Infrastruktuurin ja rakenteiden tulee olla laadukkaita ja viitoituksen
ja opastuksen tukea vaivatonta liikkumista. Luontokohteisiin rakennetaan tietoisesti
elämyksellisiä
elementtejä
ja
maisemaa
ja
moniaistisuutta
hyödynnetään
asiakaskokemuksen rakentamisesta. Hyvä suunnittelu huomioi myös liiketoiminnan
mahdollisuudet ja elinkeinon tarpeet.

Valmennustilaisuuden tavoitteena on:
 kehittää matkailuun tarkoitettujen luontokohteiden ja reitistöjen laatua
ja elämyksellisyyttä
 edistää monikanavaista, kuluttajalähtöistä viestintää
 edistää ja tukea matkailukohteiden ja -yritysten kansainvälistä, luontoon
perustuvaa liiketoimintaa.
1. päivä: n. klo 09-16.00 Paikka: n. puolen tunnin säteellä Jkylästä, tarkentuu myöh.
Aamupäivä:
Luonto-, liikunta- ja aktiviteettimatkailun trendit, luonnossa liikkujien
asiakasprofiilit ja kansainväliset markkinat. Miten Visit Finland ja
Outdoors Finland –kehittämisohjelma vastaavat erityisesti kansainväliseen
kysyntään? Miten mikro- ja pk –yritykset ja voivat tulla mukaan ja hyötyä
luontomatkailukohteen kehittämisestä? Miten tuotteistan luontoa
kansainvälisille markkinoille?
Iltapäivä:
Luontokohteiden ja reitistöjen kävijälähtöinen kehittäminen ja matkailun
näkökulma. Miten rakennetaan vetovoimainen luontomatkailukohde,
millainen on hyvä melonta- tai pyörämatkailureitti ja miten retkeilystä
tehdään liiketoimintaa.
Luontokohteiden ja reitistöjen tekninen laatu, elämyksen rakentaminen
reitille luonnossa hyödyntäen draaman kaarta, moniaistisuutta ja
maisemaa.

# Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle –hanke
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

2. päivä: n. klo 08.30 – 15.30 Paikka: n. puolen tunnin säteellä Jkylästä, tarkentuu
myöh.

Maastokäynti aamupäivällä, jolloin reitin varrella havainnollistetaan eilen
opittua ja tehdään laadun ja luokittelun arviointia esim. seuraavilta osaalueilta:
o Lähtöpaikka: rakenne, informaatio, väri- ja koodimerkinnät
o mitä tarkoittaa sujuva viitoitus
o opasteet ja tarinankerronta
o maisema
o yhteisöllisyys, yksityisyys
Iltapäivällä jatketaan kokoustilassa ja käydään läpi kokemukset ja
havainnot maastosta. Lopuksi käydään läpi kokonaisvaltaisen
luontomatkailukohteen suunnittelun perusteet.

Kenelle? Päivät on tarkoitettu luonnon ja luontokohteiden kehittämisestä
kiinnostuneille, hanketoimijoille, yrittäjille sekä luontoliikunta- ja
retkeilyreittien ja luontokohteiden kehittämisen parissa työskenteleville.
Ensimmäinen päivä sopii myös yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet
luontomatkailusta ja kansainvälistymisestä.
Huom. Voit ilmoittautua yhteen tai kahteen päivään, vapaavalintaisesti
mielenkiintosi mukaan. Valmennus on maksutonta ja avointa kaikille.
Majoitus-, ruokailu- ja kuljetuskustannuksista jokainen vastaa itse.
Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.
Ilmoittautuminen 11.4.2017 mennessä: mirva.leppala@jamk.fi
Valmentajana toimii Outdoors Finland -hankkeen reitistökoordinaattori,
luontomatkailun asiantuntija ja Visit Finland Akatemian Outdoors –valmentaja
Pirjo Räsänen.

Tervetuloa kehittämään luontomatkailukohteiden laatua ja
elämyksellisyyttä!
Lisätietoa koulutuksen sisällöstä:
Pirjo Räsänen
pirjo.rasanen@lamk.fi
Puh: 044 708 1242
Skype: pirjorasanen1
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