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Jouko Luode 1.10.2012

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan
seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

Cursor Oy



E18-infotilaisuus 13.6.2012
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E18-kasvukäytävä – ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle!
Infotilaisuus yrittäjille keskiviikkona 13.6.2012 klo 8.00–10.00

Uusi moottoritieosuus Koskenkylä–Kotka - mitä, missä, milloin?
Mitä mahdollisuuksia tie ja koko kehityskäytävä tuo seudun yrityksille?
Miten saamme yhteistyöllä aikaan enemmän?

Keskustelun avaajina:
kehittämispäällikkö Hanna Kailasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
kaavoituspäällikkö Lars Olsson, Kotkan kaupunki
toiminnanjohtaja Reijo Saksa, Kotkan Kauppatie ry
ohjelmapäällikkö Jouko Luode, Cursor



E18-infotilaisuus 13.6.2012: ideoita

Seudun erottuminen

• Brändi, joka yhdistyy ihmisten mielessä tiehen ja sen käyttöön (vihreä moottoritie). Tunneleihin
valospotit mainostamaan yrityksiä ja palveluja ilman lisärakennelmia ja hyödyntää ns. vihreää
ajattelua. Levähdyspaikkoja, joissa löytyy alueen palveluja karttoineen ja riittävän tiuhaan.

• Seutu pitää saada erottumaan muista, sloganeiksi esim. Kotham city, posso city jne. Lisää
selkeästi erottuvia opasteita (posso). Sähköiset järjestelmät hyviä, mutta ne on tehtävä
persoonallisiksi, erottuviksi.

Opastus- ja palvelujärjestelmät

• Liityntäpysäköinnin järjestäminen, opasteet, tiedottaminen

• Opastusjärjestelmien kehittäminen, ihmisten ohjaaminen paremmin palveluiden äärelle.
Erottautuminen, selkeys

• Rajalle palvelupiste missä matkailijaa, tienkäyttäjää koskevaa infoa, palveluja ja ohjaus E-
Kymenlaakson tarjontaan ja palveluihin.

Kauppa ja palvelut

• Liikkeiden aukioloaikojen pidennys

• Persoonallisia liike-/kaupparakennuksia standardin näköiset ei houkuttele venäläisiä. Jos
kyseessä ei ole tunnettu brändi, selkeästi esille, mitä kaupassa myydään.

• Palvelut erilaisille kohderyhmille keskukset eivät kilpaile keskenään vaan varmistavat
monipuolisen tarjonnan.

• Palvelukeskittymät risteysalueille, toimiva opastus lähiseudun palveluihin

• Todellinen 24/7 palvelu; ammattiliikenne, yksityisliikenne, paikalliset asukkaat ja yritykset.
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E18-infotilaisuus 13.6.2012: ideoita

Yhteistyön lisääminen, seudullinen markkinointi

• Menestyksen avain: yhteistyö. Kaavoituksen tulee olla edellä, mahdollistaa monipuolinen
toiminta, ei rajoittaa! Liikennejärjestelyt, pysäköinti.

• Pääkaupunkiseudulle markkinointia Kotkan-Haminan seudun viihtyisyydestä asuinalueena; lyhyet
välimatkat, edulliset asunnot, meri. Tori vihreäksi, vireäksi ja viihtyisäksi

• Yhteinen markkinointi Pietarin suuntaan

• Hyödynnetään jo olemassa olevat kohteet, esim. Kyminlinna seudulliseksi matkailun keskukseksi.

• Valmistautuminen Venäjän WTO:n jäsenyyteen teollisuuden tonttien myötä (osavalmistus siirtyy
Suomeen

• Yhteistyön vahvistaminen! Yhdessä teemme alueen houkuttelevaksi! Cursorin kanssa
perustetaan kaupungin virkamiehien äänitorveksi yrittäjäverkosto
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E18-kasvukäytävän ideointi-iltapäivä 4.9.2012

Osallistujina Kotkan ja Pyhtää yrityksiä ja toimijoita, yht. n. 35 henkeä

Ryhmätyöskentely

1. Mitä yritysten pitäisi tehdä hyötyäkseen mahdollisimman hyvin kasvavista
matkustaja-, liikenne- ja tavaravirroista?

• ”Kaikki alueen yrityksen liittykää yhteen”

• Strategista otetta - oma firma kuntoon

• Kaakko 135-matkailubrändin vahvistamista

• Oman tarjonnan kehittämistä eri kuluttajakohderyhmille

• Myynti- ja markkinointitaitojen kehittämistä

2. Mikä yritysten rooli on seudun yhteismarkkinoinnissa?

Mitä, kenelle, miten?

• Infotaulut, wlan-asemat, yritysten www-sivut kuntoon, hyvä linkitys

• Yhteinen näkyvyyskampanja Venäjälle ja pääkaupunkiseudulle

• Lapsiperheiden huomioiminen markkinoinnissa Venäjälle

• Kaakko 135-brändin laajentaminen

• Yritysten verkostoituminen

• Tapahtumien vahvempi brändäys; ”Shopping festival”, ”Hulluja päiviä”
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E18-kasvukäytävän ideointi-iltapäivä 4.9.2012

Osallistujina Kotkan ja Pyhtää yrityksiä ja toimijoita, yht. n. 35 henkeä

Ryhmätyöskentely

3. Aluetietojärjestelmä

Millainen sen pitäisi olla?

• Matkailijoille ja yrityksille suunnattu helppo, ohjaava, ilmainen, monikanavainen
(mobiili/net/tv/näyttö yms.)

• Monikielinen, vaihtoehtoja tarjoava (reitit, palvelut yms.)

• Mitä mahdollisuuksia se antaa yrityksille?

• Hyvä markkinointikanava, tarjooman kohdentaminen

• Alusta ratkaisukehittäjille

• Yhteistyöverkostojen vahvistaminen

Mitä yritykset voivat tehdä hyötyäkseen järjestelmästä?

• Tarjooman ja tiedon jakamista

• Aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta

• Minkälaisten yritysten pitäisi verkostoitua?
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Edelläkävijä
Suunnanosoittaja

Tiennäyttäjä


