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What do you hear?
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Lapin kesä 
kiinnostavaksi ilmiöksi

äänen avulla



• Ääni puhuttelee meitä suoraan ja sillä on
vahva vaikutus meihin.

• Äänen korostaminen sisällöissä on 
markkinoinnillinen erottautumiskeino.

• Äänen ottaminen keskiöön avaa meille
uusia viestintä- ja jakelukanavia.

• Ääni tarjoaa meille mahdollisuuden puhua Lapista 
moniaistillisena ja inspiroivana kokemuksena.

Miksi 
ääni?
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Kenelle?
Global aspirationals

Päämarkkinat: Saksa, UK, Ranska, USA  |  Ikä: 25–35
• Etsivät aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja 

kokemuksia
• Painottuu hieman enemmän naisiin
• Panostavat henkilökohtaiseen hyvinvointiinsa
• Kiinnostuneita ainutlaatuisista kokemuksista ja 

seikkailuista
• Hieman paremmin toimeentulevia
• Matkakohteessa tekeminen:

• Liikunnalliset aktiviteetit
• Pohjoisen elämäntyylin kokeminen
• Luonnon hiljaisuudesta ja sen tuomasta

hyvinvoinnista nauttiminen



6

LAPLAND SOUNDinspires

creates
Enables



Lapin äänimaisema on ainutlaatuinen. Se on 
enemmän kuin hiljaisuus. Vuodenajat tuovat siihen
omat erityispiirteensä.
Äänimaisemaan mahtuu porojen kelloja, hyttysten
ininää, puron solinaa, lintujen laulua, tuulen
tuiverrusta, maastopyörän renkaan rapinaa, 
pakkasen poksumista nurkissa, suksen liukua latu-
urassa, ukkosen jylinää, nuotion rätinää, kosken
kuohua ja kaupungin eloa – hiljaisuudesta erottuvia
kuulonvangitsijoita.

LAPLAND
CREATES
SOUND
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Ääni on sitä vahvempi, mitä enemmän hiljaisuutta
sitä ympäröi. Rauhoittuminen avaa aistit, ja joitakin
asioita voi Lapissa kuulla ehkä ensimmäistä kertaa
elämässään. Täällä jokainen voi kokea täysin
uudenlaisia äänimaailmoja, kun vain pystyy
keskittymään olennaiseen. 

Lapissa äänimaailman voi kokea henkeäsalpaavissa
maisemissa, erilaisen hyvinvointia edistävän
tekemisen kautta, monimuotoisessa luonnossa ja 
äärimmäisyyksiin yltävissä valo-olosuhteissa. 

LAPLAND
ENABLES
SOUND
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Lappi on luovuudelle ja itsensä toteuttamiselle
täydellinen ympäristö. Lappiin voi kokea luonnon
äänten eri muodot täydessä potentiaalissaan ja 
raakudessaankin. 

Lapin äänimaailmasta voi löytää luovuuden siemeniä
jotka itävät taiteeksi ja tuotannoiksi; uusiksi
tulkinnoiksi, joita koko maailma seuraa. 

Lappi (ääni)maisemineen inspiroi luomaan uutta ja 
kanavoimaan kokemukset muiden koettaviksi. 

LAPLAND
INSPIRES
SOUND
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Miten?
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Lapin äänimaailman 
kokeminen osana 
matkakokemusta
Lennot, kentät, lounget

Albumi / 
Soittolistat
Spotify & Soundcloud

Yhteistyö tuottajien / 
luovien yhteisöjen kanssa
Avoimet samplekirjastot & kilpailut

Matkailijaa 
puhutteleva ja 
inspiroiva sisältö
Sosiaalisen median kanavat

Yhteistyö 
muusikkojen 
kanssa
Songwriting camp

Vaikuttaja-
yhteistyö
Tubecon



#SOUNDOFLAPLAND
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