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I LOVE ARCHITECTURE TOUR 

” Suomalaisesta arkkitehtuurista kiinnostunut matkailija vuokraa hotelliltaan näppärän peruspyörän ja suunnistaa 
rautatieasemalle. Hotellilta saamansa oppaan perusteella hän osaa valita oikean junan ja istahtaa huolettomasti paikalleen 
pyörävaunuun. Konduktööri tarkastaa matkapakettiin sisältyvän lipun ja juna jatkaa matkaa. Luoman asemalla matkailija kiinnittää 
pyöräilykartan ohjaustangon telineeseen ja suunnistaa viitoitettua reittiä kohti. 3 kilometrin pyöräilymatkalla hän nauttii 
suomalaisesta maalaismaisemasta ja ihmettelee puhdasta ilmaa ja äänettömyyttä. 

 

 Perillä hän parkkeeraa pyöränsä turvalliseen telineeseen ja tutustuu kohteeseen. Nälän yllättäessä matkailija muistaa lounaan 
sisältyvän matkapakettiin ja suuntaa ravintolaan. Skandinaaviseen ruokaperinteeseen perustuvan lounaan hän nauttii  kohteen 
omassa Ravintola Hvitträskissä.   

 

Hvitträskistä lähdettyään matkailija suuntaa Luoman kylään ja tutustuu paikalliseen suomalaiseen perinnemaisemaan ja 
palvelutarjontaan matkaoppaan suosittelemalla reitillä. Hän vierailee mm. Hvitträsk järven rantakallioiden historiallisia maalauksia 
ihailemassa. Paluumatka junalla sujuu mutkattomasti ja matkailija palaa hotellilleen rentoutuneena ja virkistyneenä”. 

 

 

Yhteistyössä: VR, HSL, Museovirasto, Espoon kaupunki, Luoman yrittäjät sekä Ravintola Hvitträsk 

 

Palvelupaketti sisältää: Päivän seutulipun, Hvitträskin pääsymaksun, Ravintola Hvitträskin lounassetelin, kartan sekä vinkkioppaan 
paikallisiin palveluihin sekä nähtävyyksiin.  

 



DESIGN DISTRICT TOUR 

 

” Matkailija on päättänyt tutustua suomalaiseen design tarjontaan ja on kuullut ns. Design district kaupunginosasta Helsingin 
keskustassa. Matkailija on erityisen kiinnostunut kaupunkikulttuurista ja trendeistä. Hän tietää vuokrattavana olevat tyylikkäät 
pyörät sekä tarjolla olevan palvelupaketin, joka perehdyttäisi hänet suomalaisen designin olemukseen ja paikallisten suosimaan 
klubi- ja ravintolatarjontaan sekä vintage-liikkeisiin.  

 

Nettisivujen perusteella hän osaa suunnata lähimpään logolla varustettuun hotelliin, josta hän saa pyörän sekä 
oheispalvelupaketin oppaineen. Ensimmäiseksi hän päättää suunnata Design museoon sekä tutustua Design forumin 
myyntinäyttelyyn.  Koska palvelupakettiin kuului -20% alennuskuponki Design forumiin, päättää hän hyödyntää tarjouksen ja ostaa 
tuliaisen.  

 

Taskuoppaasta hän näkee alueen design liikkeiden tarjonnan ja koska on aurinkoinen kesäpäivä, hän päättää ajella pyörällään 
kohteisiin satunnaisessa järjestyksessä. Hän päättää nauttia bagelin ja latten tyylikkäässä  Delissä. Pyörän hän saa parkeerattua 
Delin vieressä olevaan runkolukittavaan telineeseen.  

 

Illan tullen hän palauttaa pyörän lähimpänä olevaan hotelliin ja suunnistaa taskuoppaan suosittelemaan trendibaarin, jonne hän 
pääsee palvelupaketin ansiosta sisään ilman pääsymaksua. Paketin sisältämän yöbussilipun sekä aikataulun turvin hän palaa 
hotellille”.  

 

Yhteistyössä: Design destrict alueen liikkeet, Design Forum, Design museo, paikalliset ravintolat, HSL 

 

Palvelupakettiin sisältyy: Taskuopas (kartta), alennuskuponki Design Forumiin & drinkkibaariin, pääsylippu Design museoon, 
yömatkalippu ja aikataulu. 

 

 

 

 



 

I FEEL GOOD TOUR 

 

 

”Matkailija haluaa viettää rentouttavan päivän hemmottelulomallaan. Hän on päättänyt vuokrata polkupyörän hotellin aulasta ja 
huomaa, että tarjolla on mielenkiintoinen palvelupaketti. Paketti sisältää houkuttelevan tarjouksen ylellisen dayspan 
kasvohoitoihin sekä hierontaan. Lisäksi palvelupaketissa on listattu kartalle suositeltavia terveysravintoloita sekä luonnonmukaisia 
kosmetiikkaliikkeitä. Hän valitsee kivan värisen pyörän ja suuntaa aurinkoisena aamupäivänä spahan kasvohoitoon.  

 

Käytyään kasvohoidossa hän kiertelee keskustan liikkeitä ja käy läheisessä smoothie baarissa nauttimassa päivän 
vitamiinipommin. Tästä virkistäytyneenä hän huomaa oppaassa kiinnostavan merkinnän Kumpulan maauimalasta ja päättää 
pyöräillä uimalaan nauttimaan auringosta ja virkistävästä uinnista.  

 

Päivän loikoiltuaan altaalla matkailija huomaa olevansa nälkäinen, joten hän palaa hotellille ja palauttaa polkupyörän aulaan. 
Vaatteet vaihdettuaan hän suuntaa paikalliseen luomuravintolaan illalliselle”. 

 

Yhteistyössä: Dayspa, maauimala, luomuravintola, muita hyvinvointialan yrityksiä. 

 

Palvelupakettiin sisältyy: Taskuopas (kartta), alennuskupongit (dayspa, ravintolat), lippu maauimalaan 

 

 



 

 

TOUR DE HANKO 

 

” Helsinkiin saapunut matkailija on kuullut Suomen upeasta luonnosta ja on kiinnostunut vierailemaan Helsingin kaupunkialueen 
ulkopuolella. Hän kiinnostuu Hankoon suunnatusta palvelupaketista, jossa esitellään Uddskatanin luonnonsuojelualuetta sekä 
idyllistä Hangon vanhaa rantakaupunkia.  

 

Hotellilta saamansa oppaan perusteella hän osaa valita oikean junan ja istahtaa innoissaan paikalleen pyörävaunuun. Konduktööri 
tarkastaa matkapakettiin sisältyvän lipun ja juna jatkaa matkaa. Karjaan asemalla matkailija vaihtaa Hankoon menevään junaan. 
Koska junamatka on hieman pidempi, hän päättää hyödyntää matkapaketin tarjoaman virvokelipukkeen junan ravintolavaunussa. 

Perillä hän kiinnittää pyöräilykartan ohjaustangon telineeseen ja tutustuu pyörän selästä idylliseen Hangon vanhaan kaupunkiin. 
Matkaansa hän jatkaa opastetulla reitillä kohti Uddskatanin luonnonsuojelualuetta.  

 

Opastetun luontokierroksen aikana hän nauttii eväät kallioniemessä ja ihailee suomalaista merimaisemaa sekä hiljaisuutta. Eväät 
hän osti paikallisesta perheleipomosta vanhankaupungin alueelta. Kierroksen päätteeksi hän palaa Hangon keskustan alueelle ja 
nauttii lämpimän kalakeittopäivällisen idyllisessä puutaloravintolassa”. 

 

Yhteistyössä: VR, Hangon kaupunki, paikalliset yrittäjät 

 

Palvelupaketti sisältää: Taskuopas Hangosta (kartta ja palvelut), Junalippu, virvokelippu ravintolavaunussa, alennuskupongit 
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Hotellin sisääntuloaulan visualisointi. Pyöräparkki on merkitty näkyvällä valotolpalla. 
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IMAGO; Trendikäs, graafinen, selkeä, tiedottava, tunnistettava, persoonallinen, ajankohtainen, mukautuva, palveleva 

 

MARKKINOINTIVIESTINTÄ; Selkeä ulkoasu ja sama teema/väritys toistuu niin tuotteissa, yrityksen ilmeessä kuin viestinnässä 

 

LOGO; iso osa yrityskuvaa, ohjaa asiakkaan suoraan tietolähteille, selkeä viesti ja suomalaisuutta korostava. Logo sijoitetaan 

kaikkiin pyöriin ja tuotteisiin sekä markkinointiviestintään. Logo toistaa yrityksen sanomaa. 
 

MARKKINOINTIKANAVAT; Omat nettisivut, yhteistyökumppaneiden sivustot/esitteet/toimitilat, omat tuotteet ja kalusto, 

sosiaaliset mediat, matkailusivustot,  lehdet; julkaisut ja artikkelit, WOM 



/New spatourpackage is available – click services for more information/Like us on facebook/Get your new  
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THREATS 
 

• Kilpailu/kopiointi 
• Infrastruktuurin rapistuminen 
• Sääolosuhteet 
• Kausiluontoisuus 
• Hotellien säästötoimet 
• Lama 
• Varkaudet 
• Negatiivinen suhtautuminen pyöräilyyn 
• Matkailun kasvun pysähtyminen 



S= 



• TALVIKAUSI-> lappiin, ulkomaille lämpimiin maihin, miten talvipyöräily Helsingissä kasvaa – elämyksellisyys 

 

• SÄHKÖPYÖRÄT & UUDET PALVELUPAKETIT; huomioidaan vanhukset 

 

• ERIKOISTUMINEN; hotellit luonnon helmassa, pidemmät pyöräreitit ja vaativammat pyörät (maastopyörät) 

 

• PERHEPAKETIT; huvipuistot, eläintarhat yms. 

 

• KANSAINVÄLISYYS; Ensin kotimaan muihin suuriin kaupunkeihin levittäytyminen, sitten kansainvälistyminen 

 

• UUDET pyörämallit ja palvelupaketit kysynnän ja trendien mukaan 

 

• LIIKKUVA PISTE; erikoistilaisuuksiin, esim. isoihin tapahtumiin, kontti tuodaan paikalle 

 

• MOBIILISOVELLUKSET; hyödynnetään teknologiaa ja tuodaan palvelupaketit entistä helpommin asiakkaiden 

ulottuville 

 





Pyörienvuokrauspalveluja:  

 
• http://www.greendiary.com/entry/charlwood-design-envisions-vestri-bike-rental-system-for-a-greener-tomorrow/ 

• http://www.cph-bike-rental.dk/bikes-and-prices.html 

 

KUVALÄHTEET: 

http://www.google.fi/imgres?q=design+in+helsinki&um=1&hl=fi&biw=1680&bih=848&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=3sdQ66S-
g1moyM:&imgrefurl=http://www.poolakataryna.fi/2011/09/helsinki-design-week-design-markets-
10.html&docid=V_trMv1uOyn7jM&w=1564&h=1600&ei=nw57TryFIcHT4QSa4ZzsDw&zoom=1&iact=rc&dur=334&page=2&tbnh=
138&tbnw=135&start=31&ndsp=32&ved=1t:429,r:11,s:31&tx=36&ty=86 

http://www.nba.fi/fi/hvi_nayttelyt_arkisto 

http://www.kiwicollection.com/blog/5-reasons-to-visit-europe-for-a-spa-getaway/6591 

http://blackforkblog.blogspot.com/2011/03/seagulls-in-mall-parking-lot.html 

 

Laite-esimerkit: 

http://en.villo.be/Securite/En-route/Consignes-pour-le-velo 
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