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• Matkailun kehittämiseen 
erikoistunut asiantuntijayritys 
vuodesta 1995

• Outdoors-matkailu, kiertomatkat, 
tuotteistaminen, 
kansainvälistyminen

• Erilaisia valmennuspaketteja ja –
kokonaisuuksia vuodesta 2000

• Julkaisuja ja tutkimuksia (Visit 
Finland, Karttakeskus jne)

• Media-, matkanjärjestäjä- ja 
bloggarimatkoja, kansainvälistä 
myyntityötä yli 10 v

• Outdooractiven edustaja 
Suomessa ja Skandinaviassa



Matkailun elämyspotentiaalin lisääminen 
uusien teemareittien avulla yli kuntarajojen

• Kuusi elämyksellisyyttä ja paikallisuutta korostavaa reittiä 

• Reitit, reitin varren palvelut ja tuotteet digitalisoidaan
• Aineisto ja reittidata hyödynnettävissä monikanavaisesti esimerkiksi 

verkkosivuilla ja markkinointikampanjoissa
• Syntyneet sisällöt ovat kuluttajien käytettävissä erilaisissa portaaleissa ja 

mobiiliapplikaatioissa
• Alueen yritykset, yhdistykset ja kuluttajat voivat käyttää ja hyödyntää 

sisältöjä: sisällöt ovat jaettavissa, tulostettavissa, tallennettavissa ja 
käytettävissä kaikissa eri päätelaitteissa

• Reittejä hyödynnetään elämysten rakentamisessa ja kehitetään niihin 
liittyviä tuotteita



Ideariihet
Ideariihet pohjautuvat työstettyihin reitteihin, sesonkeihin ja loma-aikoihin, Visit Finlandin tuotesuosituksiin sekä eri tuotekategorioihin. 

Tavoite: 

• Kohdennetut tuotteet ja paketit koko asiakkaan polulle sekä eri markkina-alueille

• Kustakin reitistä ja siihen liittyvistä tuotteista syntyy kiinnostava kokonaisuus

IDEARIIHI I
Ma 12.10 klo 12.30 - 16 | Teemana aktiviteettireitit (multiaktiviteetti-, melonta-, pyöräilyreitit ja kierrokset)
Paikka: Kirjakkalan ruukkikylän Patruunatalo, Hamarijärventie 62, Teijo

Ohjelma:
klo 12.15 alkaen tarjolla kahvia ja suolaista purtavaa, järjestäytymistä koronaturvalliseen osallistumiseen.
klo 12.30 Alustus iltapäivän aiheeseen ja perehdytys tuotesuosituksiin | Pirjo Räsänen & Tiina Kattilamäki, Ellare Oy
Aktiviteettireittien arviointi ja reittien matkailupotentiaalin ja palvelutarjonnan koonti
Tuotesisällön työstäminen

IDEARIIHI II
Ma 19.10 klo 12.30 - 15 | Teemana palkitut kylät ja lähiruoka

IDEARIIHI III
Ma 26.10 klo 12.30 - 15 | Teemana Ideoista kokonaisuuksiin

Ilmoittaudu mukaan!

https://yrityssalo.fi/tapahtumakalenteri/


Reitit

Pieni rannikkoreitti -pyöräilyreitti
Salo - Särkisalo -pyöräilyreitti
Särkisalon kierto -melontareitti
Lähiruokaa -autokiertomatka
Salon seudun idylliset kylät -autokiertomatka







Outdooractive —
maailman johtava ulkomatkailu-
alusta

Perustettu vuonna 2008 Immenstadtissa, Saksassa

Toimistot ja edustajat yli 15 maassa

3500+ kumppania yli 25 maassa

23 järjestelmäkieltä

Outdooractive yhdistää ammattilaisten 

matkailukohteista tuottaman laadukkaan 

tiedon ja laajan kansainvälisen käyttäjäkunnan



• Euroopan suurin luonto- ja aktiviteettimatkailualusta
• Keskimäärin 13 miljoonaa kävijää/kk
• Yli 7,3 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää
• Yli 4,1 miljoonaa uutiskirjeen tilaajaa

• Laaja kansainvälinen näkyvyysverkosto luontomatkailupainotteiselle sisällölle
• Satoja eri näkyvyyskanavia ja portaaleja, jossa näytetään Outdooractivessa olevaa 

sisältöä
• Markkinointikanava luontomatkailusta kiinnostuneelle kohderyhmälle

• Tärkeimpänä kohdemaina saksankielinen Eurooppa, Iso-Britannia, Ranska, 
Yhdysvallat, Italia ja Benelux -maat.

• Palvelee matkan kaikissa vaiheissa. Matkaa suunnitellessa, matkan aikana ja matkan 
jälkeen

• Softatoimittaja: netti- ja mobiilitoteutukset alueille ja yrityksille
• Printtituotteiden valmistaja
• Reittiverkoston huollon ja ylläpidon digitaaliset toiminnanhallintajärjestelmät

Outdooractive —
maailman johtava ulkomatkailu-
alusta



Kuluttajat
Maailmanlaajuinen yhteisö tuottaa, jakaa ja kommentoi 
sisältöä

B2B
Yli 3500 B2B –partneria käyttää 
Outdooractiven teknologiatuotteita

Outdooractive numeroina
• Yli 3500 partneria

• Portaalissa kasvua viimeisten vuosien 
aikana 100% joka vuosi

• Portaalista ladataan vuosittain yli 13 
miljoonaa reitti PDF:ää

• Sivuja jaetaan ja tallennetaan vuosittain 
lähes 95 miljoonaa kertaa



Käyttäjät

• Aktiivisia luontomatkailijoita 
ja outdoors –ihmisiä

• Mielipidevaikuttajia

• Ottavat uudet teknologiat 
ensimmäisenä käyttöön

• Terveys- ja 
hyvinvointitietoisia

• Valmiita kuluttamaan rahaa 
laatuun

• 47 % talouksista on 
korkeatuloisia



• Reitit

• Käyntikohteet ja 
nähtävyydet

• Majoituskohteet

• Tuotteet ja 
paketit 

Sisällöt



Reitit



Käyntikohteet



Tuotteet ja paketit



Tuotteet 
ja paketit



Majoituskohteet



Yritykset Outdooractivessa



Näkyvyysverkosto





Hyödyt

• Alueellinen, kansallinen ja 
kansainvälinen näkyvyys

• Reittien ja muun sisällön 
monipuolinen hyödyntäminen

• Reitti-PDF:t tulostettuna

• Upotukset omille sivuille

• Kaikki saavat käyttää 
sisältöjä

• Alueellisen yhteistyön 
kasvattaminen

• Hyvin tuotteistetut ja 
mielenkiintoiset 
reittikokonaisuudet 
hyödyttävät kaikkia



Tiina Kattilamäki

tiina.kattilamaki@gmail.com

041 3179295

Kiitos!

mailto:tiina.kattilamaki@gmail.com

