
• seudun yhteinen matkailumarkki-

nointi kotimaassa, kohdennettua 

markkinointia valituille alueille 

ulkomailla

• Visit Savonlinna -sivuston ylläpito 

ja sisällöntuotanto

• Visit Savonlinna -some-kanavien 

ylläpito ja sisällöntuotanto

• edustaa Savonlinnaa maakun-

nallisissa ja ylimaakunnallisissa 

matkailun yhteistyöverkostoissa 

sekä LakeSaimaa-tiimissä

• Savonlinnan seudun matkailuesite 

• matkailun ja matkailuyritysten 

paikallinen edunvalvonta

SAVONLINNAN SEUDUN 
MATKAILU OY

YRITYKSILLE:

Savonlinnan seudun matkailu-
yritysten omistama ja kuntien 
tukema yhtiö

• perusnäkyvyys Visit Savonlinna 

-sivustolla ja tapahtuma-

kalenterissa

• mahdollisuus osallistua erikseen 

sovittavalla tavalla maksullisiin 

kampanjoihin ja myynti-

kanavaupotuksiin

Yhteistyöyrityksille ja  
-kumppaneille

• yhteiset markkinointitoimenpiteet 

edullisemmilla hinnoilla (esitteet, 

materiaalit, messut, sähköiset 

kampanjat) 

• mahdollisuus lisätä Visit Savon-

linna -sivustolle rajaton määrä 

tuotekortteja ja tehdä tarjouksia 

omista tuotteista

• käytännön tuotekehitysapua, 

verkosto- ja koulutustilaisuuksia 

osaamispääoman kehittämiseen

• oma tiedotus yhteistyökumppa-

neille ajankohtaisista asioistaYHTEYSTIEDOT:
Jaana Komi, toimitusjohtaja

p. 040 730 9765

jaana.komi@visitsavonlinna.fi

• matkailualan ammatillinen koulutus, 

matkailun ja palveluliiketoiminnan 

amk-tutkinnot

• tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-

tiotoimintaa yhteistyössä kumppa-

neiden kanssa yritysten ja työelä-

män tarpeisiin vastaten

• tavoitteena tukea yrityksiä menes-

tymään sekä synnyttää uutta yrittä-

jyyttä kansallisen ja kansainvälisen 

huippuosaamisen avulla

OPPILAITOKSET

YRITYKSILLE:

Ammattiopisto Samiedu ja 
Kaakkois-Suomen Ammatti-
korkeakoulu Xamk

• osaajien koulutus yritysten tarpeisiin

• täydennyskoulutukset yrittäjille ja 

henkilöstölle

• yhteistyön lisääminen elinkeinoelä-

män ja opiskelijoiden välillä (esim. 

harjoittelut, opinnäytetyöt, työelä-

mäprojektit, Xamk Duuni -työpaikka-

tori:  http://www.tiitus.fi /xamk/)

• asiantuntija- ja kehittämispalvelut

• tuotekehitys, testaus ja analysointi

YHTEYSTIEDOT:
https://samiedu.fi/ 

ja https://www.xamk.fi/

Facebook, Twitter, LinkedIn

• Savonlinnan seudun matkailu-

neuvonta

• Visit Savonlinnan helpdesk

• tapahtumakalenterin helpdesk

• matkailuesitteitä jaossa

• info@visitsavonlinna.fi

SAVONLINNAN 
MATKAILU- JA 
RETKEILYINFO
RIIHISAARESSA

MUUT KEHITYS-
MAHDOLLISUUDET

• Savonlinnan kaupunki

• kehitysyhtiöt, koulutusorganisaatiot, 

elinkeinojen ja liiketoiminnan 

kehittäjäorganisaatiot 

(esim. ProAgria, Piällysmies ry, 

Itä-Savon Uusyrityskeskus)

• yhdistykset (Punkaharjun Matkailu 

ry, Sakke ry, Savonlinnan Seudun 

Kolomonen ry jne.)

• matkailu- ja kulttuurireitit, 

geoparkit, luonnon- ja 

kulttuuriperintökohteet

• Business Finland

Matkailukentän KEHITTÄJÄT

• kehittää Savonlinnan seudun 

matkailua ja yritysten osaamista 

erilaisten hankkeiden ja 

tilaisuuksien kautta

• edistää matkailualan toimijoiden 

verkostoitumista mm. toteuttamalla 

yhdessä kumppaneidensa kanssa 

erilaisia yritystilaisuuksia 

SAVONLINNAN 
HANKEKEHITYS OY

YRITYKSILLE:

Savonlinnan kaupungin 
omistama tytäryhtiö

• mahdollisuus kehittää omaa 

osaamista ja liiketoimintaa 

osallistumalla hankkeiden 

toimenpiteisiin

• verkosto- ja koulutustilaisuuksia

• työkaluja matkailutoimijoiden 

käyttöön

http://www.elinkeinopalvelut.fi

Facebook:

https://www.facebook.com/slnelin-

keinopalvelut

YHTEYSTIEDOT:

@SLNELINKEINOPALVELUT

ELINKEINOPALVELUT.FIi


