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“Asiakaskokemus on 80%
 tärkeämpi kuin itse tuote”

-Visit Finland 2019
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Naiset 30-50-vuotiaat

● Ei lapsia, pienissä 
ryhmissä/ystävän 
kanssa

● Pidetään hauskaa 
ystävien kanssa

● Bongaillaan 
hevosstaroja

● Erinomaisen palvelun 
arvostaminen

● Skumppaa ja 
mansikoita & 
suklaata

Miehet 
18-30-vuotiaat

● Cityravit 
kiinnostavat ja 
tuovat paikalle

● Veikkaus-pelit 
kiinnostavat

● ei lapsia 
mukana, ehkä 
puoliso mukana 

● iltamenot 
plussaa
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Lapsiperheet 

● Tulevat koko 
perheen voimin 
(150 km Haminasta) 

● Arvostavat 
sujuvuutta 
asioinnissa

● Lapsille pitää olla 
PALJON tekemistä, 
samalla 
mahdollisuus 
aikuiselle viihtyä ja 
nauttia

● Perheruokailu: 
sopiva kukkarolle, 
esimerkiksi 
buffet-ruokailu

Kilpailijat ja 
vapaaehtoiset 

● ovat Haminassa 
useamman päivän

● tapahtumapäivinä 
aika on kultaa 
(sujuvuus)

● haluavat kokea 
viihtyä, omien 
talkoovuorojen 
ulkopuolella, myös 
muut kuin 
hevospalvelutuotteet 
kiinnostavat  



TAPAHTUMAN ÄÄNENSÄVY

Click to add text



MITÄ YRITTÄJÄNÄ VOIN TARJOTA?

Naiset 30-50-vuotiaat

● Onko minulla 
“hemmottelupaketteja”

● Onko minulla somessa, 
verkkosivuilla tietoa 
tuotteistani 
ystäväporukoille?

● Onko minulla 
kuvamateriaalia 
“skumppaa juovista 
ystäväporukoista? 

Miehet 
18-30-vuotiaat

● Mitä tarjoan 
miesporukalle? 

● Tiedänkö 
ravikulttuurista 
tarpeeksi? 

● Miten tavoitan 
heidät 
yritykseeni? 

● Miten saan heidät 
jakamaan 
kokemuksiaan 
yrityksestäni? 
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Lapsiperheet 

● Onko lapsiperheille 
sopivia tuotteita

● Näkyvätkö 
lapsiperheet 
markkinoinnissani? 

● Onko minulla 
perheille soveltuvia 
tuotteita? 

● Kaipaako hinnoittelu 
muutosta? 

● Millaisen 
matkamuiston perhe 
saa yritykseltäni? 

Kilpailijat ja 
vapaaehtoiset 

● Mitä etuja tarjoan 
vapaaehtoisille? 
Esim. kahvista 
alennusta 
crew-passia 
näyttämällä? 

● Heillä ei ole aikaa 
lomailla Haminassa, 
miten saan heidät 
tulemaan uudestaan 
yritykseeni? 
ale-tarjous 
tapahtuman jälkeen?



MITÄ YRITTÄJÄNÄ VOIN TARJOTA? 

● Myydä 
“HB-leivosta”

● Myydä “HB- 
buffet-ruokailua”

● Myydä 
hevosaiheisia 
koruja, käsitöitä 
yms. 

● Myydä 
HB-kohderyhmille 
räätälöityjä 
palvelutuotteita

● Käyttää HB-logoa 
tuotteissa

● Myydä HB- 
fanituotteita

EI  KYLLÄ

KAIKKI 
HEVOSAIHESET
TUOTTEET MYY!



MITÄ SEURAAVAKSI?

Cursorin ilmainen 
Palvelumuotoilun 
verkkovalmennus

Torstaina 18.11.       
klo 8-11

Matkailubisneksessä 
asiakaskokemus on 
tärkeämpi kuin itse 
tuote
Ilmoittaudu: 
https://www.visitkotkahamina.fi/matkailun-
ammattilaiset-ja-media/yrittajalle/koulutuks
et/

Hevoset Bastionissa 
tuotteistamisen 
työpaja

Keskiviikkona  24.11.     
klo 18-20 Raatihuone

Tule mukaan ideoimaan 
uusia matkailutuotteita- ja 
palveluita HB- 
tapahtumaan!

Ilmoittaudu mukaan 19.10.2021 mennessä: 
marika.auvinen@hamina.fi

mailto:marika.auvinen@hamina.fi


HB INSIDER TIIMIIN MUKAAN? 
Haluamme yhdessä tulevien 
tapahtumakävijöiden kanssa luoda Hevoset 
Bastionissa- tapahtumakävijälle parhaan 
mahdollisen asiakaskokemuksen.

MITÄ VAATII? 

Pääset tuomaan esille eri näkökulmiasi ja 
mielipiteitäsi tapahtuman suunnittelun 
pohjaksi.
● sähköisiin kyselyihin vastaaminen
● verkkotapaamiset n. 1krt / kk
● luottamuksellinen 

MITEN? 

Vapaa “hakemus” HB INSIDER- tiimiin 
julkaistaan loppuvuoden aikana. 
Valitsemme mukaan 24 kohderyhmiin 
kuuluvaa henkilöä hakemusten perusteella. 

 



YHDESSÄ KOHTI 
TAPAHTUMAKESÄÄ 2022 

 

Marika Auvinen
Haminan Matkailu- ja yhteyspäällikkö 
marika.auvinen@hamina.fi 
puh: 050-473 16 32 
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