Viisas kasvu ?

(TEM:n matkailun toipumisen optimistisen
ja pessimistisen kehitysarvion mukaisesti)

Lapin matkailun arvot
Vastuullinen

Viisas

Vastuullinen matkailu on Lapissa liiketoimintaa, jossa
pohditaan etukäteen toiminnan vaikutuksia.
Vastuullinen matkailu edellyttää koko
matkailuekosysteemin ja sidosryhmien vastuullisuutta.
Toimialan ekosysteemirakenne korostaa jokaisen
toimijan vastuuta toiminnoistaan ja niiden seurauksista
ekosysteemille ja sidosryhmille.

Viisaus matkailustrategian arvona tarkoittaa, että
matkailun kehittämisessä hyödynnetään laajoja tietoja ja
tausta-aineistoja ja tietojen pohjalta matkailun
kehittämiseen liittyy kykyä ajatella, harkita vaihtoehtoja
sekä tehdä päätöksiä. Päätökset pystytään
perustelemaan selkeästi ja syvällisesti.

Aito
Lappilainen luonto, ihmiset ja alueet ovat aitoja ja niistä
Lapin matkailun vetovoima syntyy. Maailman puhtain
ilma, revontulet, yötön yö, kaamos ja arktisuus ovat
aitoja olosuhteita ja Lapin matkailun veto-voiman
lähteitä. Lappilaisista ”aidosti hulluista” ajatuksista
syntyy elämyksellisiä ja kansainvälisiä matkailu-palveluja
ja tuotteita; palveluinnovaatioita, toimintamalleja ja
viime kädessä tuloksellista liiketoimintaa.

Yhdessä
Lapin matkailu muodostaa ekosysteemin, rakenteen,
jossa on tiiviitä, dynaamisia ja itseohjautuvia verkostoja.
Ekosysteemissä avoimuus, vuorovaikutus ja
keskinäisriippuvuus ovat tavanomaisia verkostoja ja
klustereita voimakkaampia. Matkailuekosysteemin
jäsenet ovat yhteydessä keskenään, vaikuttavat toisiinsa
ja jakavat yhteisen tulevaisuuden. Ekosysteemin
menestys vaatii entistä tiiviimpää Yhdessä- elämistä.
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• Lähde mukaan!
• Ilmoittautumislinkki trendipalveluihin.
http://bit.ly/BAtilannehuone
• Lue lisää
• https://lapinluotsi.fi/tilannehuone/
• Tilannehuoneen viikkokatsaukset- webinaarina joka
torstai, klo 9.00-10.00
• Lisätietoja Facebook @lapinkestavamatkailu
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