
KASVUA  
LIIKETOIMINTAAN 
HUIPPU- 
VALMENNUKSELLA!

Ilmoittaudu lokakuun valmennuksiin!

Mitä odotuksia kansainvälisillä matkustajilla on? Miten 
myyntikanavat toimivat? Kuinka voimme yhdessä tuottaa 
entistä elämyksellisempiä matkapaketteja matkustajille?  

Tähän kaikkeen pureudumme matkailu- ja palveluyritysten kasvuoh-
jelman valmennuspolulla, joka alkaa lokakuussa 2022 ja jatkuu ke-
väällä 2023. Valmennuspolku koostuu kolmesta toisiaan täydentäväs-
tä kokonaisuudesta.  

Kenelle valmennuspolku on tarkoitettu? 

Valmennusten 1. askel soveltuu erinomaisesti kaikille alueen matkailu- ja 
palvelualan yrityksille. 2. ja 3. askel on kohdistettu mikro- ja pk-yrityksille, 
myös yksinyrittäjille. Koulutuspäivien tarkemman sisällön ja ajankohdat löydät 
seuraavalta sivulta.

Matkailun tila tänään 
(Koulutuspäivä 1) 
 
Ke 5.10.2022 Kouvola 
Klo 15 - 18  

To 6.10.2022 Kotka 
Klo 9 - 12

Muuttuva maailma – kuinka 
selviämme siitä yhdessä  
(Koulutuspäivä 2) 
 
Ti 11.10.2022 Kouvola  
Klo 9 - 11.30 

Ti 11.10.2022 Kotka  
Klo 13.30 - 16

Kansainvälisen modernin 
myynnin ABC
(Koulutuspäivä 3) 
 
Ti 25.10.2022 Kotka 
Klo 15 - 18 
 
Ke 26.10.2022 Kouvola 
Klo 9 - 12 Mika D. Rubanovitsch

Johtajatiimi

Pata Degerman
Löytöretkeilijä

Hanna Lak
HMMH Consulting Oy

https://bit.ly/3ci4VvA


Asiakastuntemuksella tuottavuutta liiketoimintaan 
Valmentaja: Hanna Lak, HMMH Consulting Oy

Valmennuksessa tutustutaan matkailun toimintaym-
päristöön, kansainvälisiin ja kotimaisiin kohderyhmiin 
sekä miten luoda taloudellisesti kestävää liiketoimintaa 
hyödyntäen julkisia kansallisia ja alueellisia sekä yrityk-
sen sisäisiä tietoja. Tervetuloa tunnistamaan yrityksesi 
kasvuun sopivimmat kohderyhmät ja miten hyödyntää 
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa pitkäjän-
teisen liiketoiminnan kasvun luomiseksi. 

Huippuvalmentajat

Syvän yhteistyön merkitys kun 
kohtaamme ”tuntemattoman”
Valmentaja: Patrick ”Pata” Degerman

Tarvitsemme vahvaa verkostoa ja yhteistyön avulla saam-
me aikaan tuloksia!
 
Yritysverkoston rakentamisesta ja saavutuksista omia 
kokemuksiaan tulee kertomaan Idän Taiga ry:n pj Sari 
Rusanen. Sari toimii myös Kuhmon Kamarimusiikin toimin-
nanjohtajana. Idän Taiga ry on v. 2004 perustettu n. 60 mat-
kailualalla toimivan yrityksen yhdistys, jossa on mukana 
toimijoita Kuhmon ja Suomussalmen alueelta, mutta myös 
muualta Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Valmennuspäivän aloittaa löytöretkeilijä Pata Degerman, 
joka on tunnettu motivaatiopuheenvuoroistaan.  Kun koh-
taamme tuntemattomia asioita ja tilanteita, tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, tiimityötä 
ja luovaa ajattelua. Patan konkreettisten ja omakohtaisten 
sekä hauskasti kerrottujen ja upeasti kuvitettujen esi-
merkkien kautta Pata herättää kuulijat oivaltamaan mah-
dollisuuksia erilaisille toiminta- ja ajattelumalleille.

Kansainvälisen modernin myynnin ABC 
Valmentaja: Mika D. Rubanovitsch, Johtajatiimi

Valmennuksessa saadaan vastaukset mm. seuraaviin 
teemoihin: 

Ostovallankumous: Miten ostaminen on muuttunut?
Miten ostamisesta tehdään helppoa? 

Myyntikapina: Miten myyntiorganisaation täytyy vas-
tata kansainvälisten asiakkaiden muuttuneisiin osto-
tottumuksiin? 

Matkailun tila tänään 
(Koulutuspäivä 1) 
 
Ke 5.10.2022  |  Klo 15 - 18 
Kouvola,  Sokos Hotel Vaakuna, kokoushuone Puisto 

To 6.10.2022  |  Klo 9 - 12 
Kotka, Ravintola Vausti, Kotkan Konserttitalo, 
kabinetti Eliel & Herman 
 
Tervetuloa! Alueemme ajankohtaiset uutiset kertoo 

Kouvolassa
Kirsi Vainio, viestintä- ja markkinointipäällikkö, 
Kouvolan kaupunki

Kotkassa 
David Lindström, Toimitusjohtaja / CEO, Cursor Oy

Muuttuva maailma – kuinka selviämme 
siitä yhdessä  
(Koulutuspäivä 2) 
 
Ti 11.10.2022  |  Klo  9 - 11.30 
Kouvola, Sokos Hotel Vaakuna, kokoushuone Puisto 

Ti 11.10.2022  |  Klo 13.30 - 16 
Kotka, Ravintola Vausti, Kotkan Konserttitalo, 
kabinetti Eliel & Herman

Kansainvälisen modernin myynnin ABC
(Koulutuspäivä 3) 
 
Ti 25.10.2022  |  Klo 15 - 18 
Kotka, Original Sokos Hotel Seurahuone, 
kokoustila Albatrossi 1 

Ke 26.10.2022  |  Klo 9 - 12 
Kouvola, Sokos Hotel Vaakuna, kokoushuone Puu

Mika D. Rubanovitsch  on Suomen 
johtava ja uudis tuvin my yntival-
mentaja, sparraaja, menes t ynein 
ja tuot tavin my yntik irjai l i ja, Johta-
jati imin omis taja ja My yntikapinan 
l ipunkantaja, joka tarjoaa asiak-
kail leen korkean profii l in esimies- 
ja my yntitaitovalmennuksia sekä 
konsultointia, joissa yli 20 vuoden 
tuoma kokemus, prosessiosaami-
nen ja todennet tu vaik ut tavuus 
koros tuvat.

Patrick ”Pata” Degerman on Suomen 
ainoa ammattimainen löytöretkeili-
jä ja hän on suunnitellut ja johtanut 
useita retkikuntia, jotka ovat vieneet 
miehen erittäin kylmiin olosuhteisiin 
napa-alueilla, syvimpiin viidakkoihin 
maailmassa. Löytöretkien ja eri or-
ganisaatioiden projekteja voi monin 
tavoin verrata toisiinsa. Usein koh-
dataan tuntemattomia asioita, jolloin 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan 
uusia toimintatapoja, tiimityötä ja 
luovaa ajattelua. 

Hanna Lak on Suomen johtavia mat-
kailun tuottojohtamisen ja tiedolla 
johtamisen asiantuntijoita. Han-
nalla on kokemusta niin kotimaassa 
kuin kansainvälisillä markkinoilta, 
vuodesta 2001 Hanna on erikoistu-
nut tuottojohtamiseen ja tiedolla 
johtamiseen asiakaslähtöisen yri-
tyksen liiketoiminnan kehityksen 
tukena.  

https://bit.ly/3ci4VvA


Kolme puolipäivästä lähivalmennusta,  
joiden teemoina ovat:

•  Matkailumarkkinan tila tänään ja 
     asiakaskohderyhmien tunnista-
     minen
•  Syvän yhteistyön merkitys
•  Moderni myyntityö

LOKAKUU 2022

1. Askel Yritysten valinta 
seuraaviin vaiheisiin

2. Askel 3. Askel

MARRAS-JOULUKUU TAMMI-TOUKOKUU 2023 KESÄKUU 2023

Valinnat tehdään yhdessä valmentajien kanssa 
hyödyntäen mm. seuraavia kansainvälistymi-
sen kriteeristöjä:

Palveluvalikoiman ja -tason asettaminen /
Taloudelliset mittarit / Myyntikanavien nykytila ja 
kehittäminen / Sitoutumisaste kehitys- 
ja muutostoimenpiteisiin

Syvennämme osaamista 
seuraavista osa-alueista:

•  Kuinka rakennetaan jälleenmyynti-
     verkosto. Mikä on DMC?
•  Case: Uutta kasvua Ruotsin 
      markkinoilta
•  Matkapalveluiden digimyynti
•  Case: Arjen toiminnot kestävän 
      matkailun periaatteiden mukaisesti

Päätöstilaisuus ja 
toimenpiteiden esittely

Näin huippuvalmennus etenee:

Jokaiselle yritykselle räätälöidään oma sisältö, jossa syven-
netään yritykselle parhai ten sopivaa teemaa mahdollisimman 
konkreettiseksi toimenpiteeksi.

Teemoina mm.

• Digitaalinen myynti ja 
    ostettavuus

• Tuotteistaminen digitaali- 
     seen myyntikanavaan

• Digitaalinen markkinointi- ja
    viestintästrategia

• Näkyvyys ja löydettävyys 
 
• Digitaaliset myynnin ja mark- 
    kinoinnin jakelukanavat

• Digitaalinen asiakaspolku, 
asiakaskokemus ja tiedolla 

johtaminen

• B2B-myyntiyhteistyö ja 
yhteismarkkinointi muiden 

palveluntarjoajien kanssa

• Matkailupaketin luominen 
yhteistyössä alueen muiden 

toimijoiden kanssa

Lisätietoja antavat:

Johanna Tyynelä 

Projektipäällikkö, 
VisitKotkaHamina 

johanna.tyynela@cursor.fi 

040 190 2523

Armi Lampinen 

Projektikoordinaattori, 
VisitKouvola 

armi.lampinen@kouvola.fi 

020 615 6544
Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Valmennuspolun 2. ja 3. osioon valitaan 10 yritystä, jotka täyttävät vaaditut valintakriteerit. Valmennuspolku on 
osallistujille ilmainen. Valmennuspolun 2. ja 3. askel ovat De minimis -tuen alaisia kokonaisuuksia.

https://bit.ly/3ci4VvA
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