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näkymiä

Visit Arctic Europe



• Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry (LME) on perustettu 
syksyllä 2010.

• Sen tarkoituksena on valvoa matkailu- alalla toimivien 
yrittäjien etuja, edistää yhteistoimintaa ja parantaa 
alan toiminta-edellytyksiä sekä nostaa alan arvostusta.

• LME on mm. toteuttanut lappilaisille matkailuyrittäjille 
työkalupakin sopimustoimintaan ja on kehittämässä 
pohjoismaista yhteistyötä matkailun 
tuotemarkkinoinnissa 

• Yhdistys on tarkoitettu Lapin maakunnassa toimiville 
matkailuyrityksille. Yhdistyksen jäsenmäärä nyt vajaa 
40 yritystä, jotka edustavat noin puolta Lapin 
matkailutulosta.

Lapin Matkailuelinkeinon 
Liitto ry



• Taustaa

• Pohjois-Skandinavian alue on maantieteellisesti 
yhtenäinen  matkailualue
– Ainutlaatuiset luonnonolot valoilmiöineen ja 

vuodenaikoineen, monipuolinen luonto 
omintakeinen kulttuuri sekä suhteellisen 
hyvin toimiva infra. 

– Yhteisiä vetovoimatekijöitä ja kilpailemme 
kaikki arktisen matkailun alueella.

– Yhteinen haaste on saavutettavuus niin tänne 
pääsemisessä kuin alueen sisällä 
liikkumisessa

– Tällä hetkellä olemme kilpailijoita

Pohjois-Skandinavian 

matkailuyhteistyö



• Tavoitteita:
• Rakentaa Pohjois-Skandinaviasta yhtenäinen 

matkailualue
• Markkinoida itseään ainutlaatuisena rajattomana 

arktisena matkailualueena 
• Alueen saavutettavuutta kehitetään niin, että 

alue on helppo saavuttaa kohtuullisella hinnalla 
ja alueen sisäinen liikkuminen on joustavaa.

• Pohjois-Skandinavian matkailuyhteistyö kehittyy 
edelleen ja jää pysyväksi yhteistyömuodoksi

• Luodaan yhteinen ilme ja vetovoimatuoteperheitä
– vetovoimainen ainutlaatuinen arktinen 

matkailualue korkean elintason maissa
– alueen olemassa olevien matkailubrändien 

vahvistaminen tuotekehityksessä niin, että 
tänne saadaan oleellisesti lisää matkailijoita 
ja näkyvyyttä kansainvälisesti

Visit Arctic Europe -hankeidea



• Kolmivuotinen hanke alkaa kesällä 2015
• Verkostoituminen

– Mukaan lähtevien yritysten kanssa etsitään 
yhteistyötuotteita ja rakennetaan niistä 
tuoteperheitä

– Markkinoidaan yhdessä arktista matkailualuetta 
Visit Arctic Europe tuotekokonaisuutena

• Saavutettavuus
– Etsitään keinoja miten tänne päästään paremmin
– Aukaistaan alueen omia liikkumista estäviä 

pullonkauloja kehittämällä alueen sisäistä 
liikkumista

• Tuote- ja kohdemarkkinointi
– Matkailun palvelumuotoilulla laadukkaita 

tuoteperheitä
– Kohdennettua markkinointia sovituilla 

kohdealueilla – tutuilla ja uusilla
• Mainontaa, messuja, tuote-esittelyjä, 

vierailuja matkanjärjestäjille, somemainontaa
ym. 

Toteutus



Partnerit
• Yhteistyö Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa on 

syntynyt



• Noin 1 M€ / maa / vuosi = 3 M€ / vuosi.
•

– henkilöstökulut 15 % - 20 %
– kiinteät kulut > 1 %
– matkakulut 5 – 10 %
– ostopalvelut 70 – 80 %

– Interreg Nord rahoitteinen 65 % + 20 %
– Muu julkinen rahoitus
– Yritysten osuus 5 % - 10 %

Kustannusarvio



Liikevaihto (1000 €)
Hankesitoutuminen/v

vähintään

0-1000
1 500 €

1000 – 2 500
3 000 €

>2 500 – 7 500
6 000 €

>7 500 - 10 000
9 000 €

>10 000  
12 000 €

Hankesitoutuminen

Hankesitoumusmaksu koostuu 1 500 € ”paketeista.”

•ensimmäinen 1 500 € oikeuttaa

•Osallistumaan hankkeeseen

•Visit Arctic Europe-tuotemerkin käyttöön ja sitä 

kautta tulevaan näkyvyyteen

•Yhteisten tuotepakettien kehittämiseen ja siihen 

kuuluvaan tuotekehitykseen 

•Tiedotukseen hankkeen kuluessa

Pakettien määrä lisää näkyvyyttä ja 

vaikuttamismahdollisuutta. Hankkeeseen 

sitoutuminen tarkoittaa heti sitoutumista koko 3 

vuodelle.  Hankemaksu maksetaan etupainotteisesti.



Lisätietoja:
Liisa Mäenpää, projektipäällikkö
liisa.maenpaa@lme.fi,  040 8226061
www. lme.fi 

KIITOS !


