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Kotkan-Haminan seutu – Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä – muodostaa merellisellä 
luonnollaan, omaleimaisella historiallaan ja kulttuurillaan sekä uudistuvilla elinkeinoillaan 
luonnostaan vahvan tarjonnan niin matkailijoille, asukkaille kuin yrityksillekin.

Seudun näkyvyyden ja tunnettuuden vahvistaminen on tärkeää vetovoimaisuuden lisäämiseksi 
matkailijoiden, osaajien, yritysten ja asukkaiden keskuudessa. 

Uudistuvan viestinnän ja markkinoinnin rooli korostuu, kun kilpailu ajasta ja huomiosta kasvaa jatkuvasti. 
Digitalisaatio on luonut uuden standardin – jokainen meistä on samalla sisällöntuottaja ja jakelija. 
Viestintä ei ole formaalia tai tiettyyn toimenpiteeseen tai funktioon sidottua. 

Viestinnän tunnussanoja ovat aitous, rohkeus ja avoimuus.

Johdanto

= lupaus vahvuudesta, 

tuoreudesta ja särmästä, 

jota ei muualta löydy.

Sisältö:

julkaisija: Cursor Oy, layout: Mainos WooDoo



Seudun markkinoinnin pääpainopisteinä 2018 ovat

• digitaalinen löydettävyys
• aidon, kiinnostavan ja koukuttavan sisällön tuottaminen 
• mieleenpainuvat kohtaamiset niin virtuaalisesti kuin kasvokkain

Digitalisaation ja erityisesti sosiaalisen median myötä markkinoinnista on tullut kaksisuuntaista toimintaa. 
Markkinoijan on oltava mukana asiakkaan arjessa: asiakas kohdataan niissä kanavissa, joissa asiakas on. 
Esimerkiksi noin 80% kuluttajista käyttää verkkoa matkoihin liittyvässä tiedonhaussa. Verkon mobiilikäyttö 
on kasvanut huimasti ja jatkaa kasvuaan. Lähestymiskulma kaikkeen tekemiseen on siis: 

Mitkä ovat asiakasta kiinnostavia sisältöjä? 
Missä kanavissa asiakas haluaa kohdata sisältöä?

Seutumarkkinointia tehdään paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti valituille kohderyhmille.
Valtakunnallisen ja kansainvälisen markkinoinnin taustalla on aina alueen tunnettuuden ja kiinnostavuuden 
nosto. Kotimaassa markkinointitoimenpiteitä kohdennetaan pääosin pääkaupunkiseudulle ja Kaakkois-
Suomeen. Kansainvälisillä markkinoilla keskitytään Pietarin alueeseen ja Saksaan sekä keskieurooppalaisiin 
risteilymatkailijoihin. Seututietoa tuotetaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi vuonna 2018 
toteutetaan imagoesite ja verkkosisältöä myös saksaksi.

Kertomalla Kotkan-Haminan seudun tarinoita, nostamalla esille täällä jo olevia kiinnostavia 
kohteita annetaan ihmisille syitä tulla seudulle. Kohteiden sisältö ratkaisee, sisällöillä vedetään 
ja houkutellaan, ei työnnetä. Sisältöjen avulla tarjotaan aitoja elämyksiä ja herätetään tunteita.

Markkinointistrategia

Kasvualusta 
kuuluisuudelle 
- hubin 
rakentaminen

Syy kiinnostua, ilmiöt, vetovoimatekijät,
fiilikset, sankaritarinat

(Hero content)

Inspiroivan sisällön ja hyödyllisen tiedon 
yhdistäminen, yhteinen rajapinta

(Hub)

Hyödyllinen informaatio ja käytännön palvelut -
hyvää tietoa selkeästi, asiakaskokemus, asiakaspolku 

(Help)

Googlen mallia mukaillen

Tehdään yhdessä uudistumisestaan kuuluisa Kotkan-Haminan seutu

Seudun markkinoinnin tehtävänä on toimia alueen vahvistimena - tuoda seudun kulttuuri, vahvuudet ja 
ilmiöt näkyväksi; toimia sisällöntuottajana ja -jalostajana, jakelukanavana sekä uusien mahdollisuuksien 
hakijana. Parhaimmillaan seudun markkinointi vahvistaa myös paikallista uskoa omiin vahvuuksiin ja 
lisää me-henkeä – ylpeyttä yhdessä tekemisestä ja omasta seudusta.

Tarinan kertomisen tyyli - uudistumisen tarina, 
uusi näkökulma olemassa olevaan ilmiöön

Elina Saarela
markkinointipäällikkö
040 190 2543
elina.saarela@cursor.fi

Hanna Nieminen
viestintäjohtaja
040 190 2507
hanna.nieminen@cursor.fi

Yhteyshenkilöt

mailto:elina.saarela@cursor.fi
mailto:hanna.nieminen@cursor.fi


Sisältö teemoittaa ja ohjaa markkinointia 
monessa kanavassa ja monessa muodossa
– suunnitelmallista, jatkuvaa ja johdonmukaista työtä

Vahvistaa Kotkan-Haminan seudun tunnettuutta matkakohteena, 
paikkana yrittää ja elää. 

Lisätä, löytää ja vahvistaa aitojen seutufanien määrää. 
Luoda aito ja uskottava tarina Kotkan-Haminan seudusta.  
Antaa syitä kiinnostua seudusta ja tulla seudulle.

Sisältöstrategia

Ihmiseltä ihmiselle
Syy kiinnostua

- miksi 
Kotkan-Haminan 

seutu 
olisi minulle 
merkitsevä?

Kuka kiinnostuja on?

Kohderyhmät:
matkailijat

muuttajat, asukkaat,
yrittäjät, yritykset

Samalla ihmisellä 
on monta roolia, 
motiivia, tarvetta:

tapahtumaosallistuminen,
lomailu, kokouskäynti,

vapaa-ajanvietto, 
muutto

Kanavat
Sosiaalisen median kanavat Facebook Linkedin Twitter Instagram ouTube– – – – – Y

Verkkosivut Visitkotkahamina.fi ja Cursor.fi – Blogit – Yritystarinat – Markkinointiartikkelit 

Uutiskirjeet – Cursor – Visit matkailijalle – Päättäjät – Klubijäsenet– Visit matkailuyrityksille

Printti  Seutuesite Teemalehti Kartat – – – 

Ostetut kampanjat V Radio Digi – T – – 

Chat
Ansaittu näkyvyys Media Bloggarit Muut vaikuttajat – – – 



SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU
Retkeily
Sienestys
Ruoka
Sadonkorjuu

Kalamarkkinat
Halloween
Karu todellisuus
(hylätyt mestat)

Sisäaktiviteetit
(surffaus, lento, 
Maretarium jne)
Romantiikka
Ravintolat

"Retkiä ja romantiikkaa"

KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU
Grillaus
Juhannus
Mökkeily
Kesätekeminen
(melonta, kosken-
lasku, pyöräily )
Veneily
Majoitu saaristossa

Tapahtumakuukausi
(Meripäivät, Tattoo,
Kamarimusiikki,
Fish & Soul, 
kesäteatterit)
Uimarannat ja 
uiminen

Back to school
Arki
"Kesää on vielä 
jäljellä"
Itäraja
Jokikalastus

"Fanikesä"

Talviaktiviteetit
(meren jäällä kävely, 
laskettelu, leijalautailu,
luistelu, hiihto ym.)
Ystävyys
Lasten kulttuuriviikot

JOULUKUU TAMMIKUU HELMIKUU
Joulumarkkinat
Auttaminen
Läheisyys/läheiset 
ihmiset
Paikallisten näkökulma
Vanhat tarinat

Virkistäytyminen
Sauna
Fitness / Wellness

MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU
Kulttuuri
Musiikki
Pääsiäinen
Naiset (naistenpäivä)

Museot
Kukat ja kukinnot
Kesäfiilis
Katutaide
Esteettömyys
Pyöräily

Puistot
Arktika
Merikalastus
Kalamarkkinat
Kotka-päivä
Haminan lippumaailma

"Kulttuuri ja kukkaset"

Teemat sisällöntuotannossa 

"Selätä kaamos"

Hyödynnä myös omassa viestinnässä! 
Yhdessä = isommin!



Näitä teemoja haluamme tuoda esille

Ainutlaatuisia matkailukohteita ja tapahtumia vain reilu tunti Helsingistä itään.

Itäisen Suomenlahden idyllinen saaristo vain reilu tunti Helsingistä itään.

Arjen luksusta vain reilu tunti Helsingistä itään.

Kotkan-Haminan seutu tuottaa uusia elämyksiä.

Kotkan-Haminan seudussa on särmää: satamakaupunkien ja rajaseudun historia velvoittaa.

Kotkan-Haminan seudussa on voimaa: logistiikka, Googlen datacenter, teollisuus.

AVOIN JA KANSAINVÄLINEN.

Ydinviestit

IHMISEN KOKOINEN. 
Me Kotkan-Haminan seudulla puhumme ihmiseltä ihmiselle.
 

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ. 
Kotkan-Haminan seudulla on tekemisen meininki ja mukavia ihmisiä. 

Pyhtää

Virolahti

Miehikkälä

Hamina
Kotka

Helsinki

130 kmE18
REILU TUNTI

Rajaseutu ja satamakaupungit kasvattavat jo luonnostaan kansainväliseksi ja uteliaaksi uusille 
asioille. Meri vie maailmaan ääriin ja tuo takaisin.

ROHKEA JA VAHVA.

Pitkän, värikkään ja kansainvälisen historian sekä vankan osaamisen pohjalle on hyvä rakentaa 
seudun uudistumisen tarinaa ja toteuttaa ennakkoluulottomia ideoita.

ROUHEA JA KIEHTOVA.
Satamakaupungin sielu on aito - siinä on särmää. Alle 70 merimailia Helsingistä itään on 
Suomen rosoisin - ja siksi mielenkiintoisin - rannikko.



Kotkan-Haminan seutu vastaa kansainväliseen osaajapulaan monialaisella yhteistyöllä, oikea-aikaisella 
markkinointiviestinnällä ja kansainvälisellä osaamisella. Olemme kuulleet yritysten huolen muuttuvista 
markkinoista ja liiketoiminnan tulevista haasteista. Sen vuoksi olemme keränneet yhteistyökonsortioon 
yrityksiä, kehittämis- ja koulutusorganisaatioita, kaakkoissuomalaisia yhdistyksiä ja seudun ulkopuolisia 
alumniyhdistyksiä, TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä seudun kunnat.

Yhteistyössä huomioidaan hyvin erilaiset työnantajat ja osaajaryhmät. Potentiaalista työvoimaa löytyy seudun 
omien työttömien joukosta, ja etsimme heitä seudulta pois muuttaneiden yhteisöistä (paluumuuttajat), 
tilapäisesti Suomessa asuvien ulkomaalaisten joukosta (ekspatriaatit) ja muista maahanmuuttajaryhmistä. 
Työnantajien kohdalla on huomioitava, etsivätkö he vakinaista työvoimaa, määräaikaisia henkilöitä, 
harjoittelijoita vai mahdollisia yrittäjäkumppaneita.

Osaajien ja yritysten kohtaamisia tulemme toteuttamaan kahdella tavalla: teemme nopeita pilotointeja 
yritysten välittömiin tarpeisiin ja ohjaamme potentiaalisia osaajia erilaisiin koulutuspolkuihin, joista 
yritykset saavat riveihinsä työvastuisiin valmiita henkilöitä. 

Yrityksiä rohkaisemme pohtimaan omien liiketoimintasektoreidensa tulevia muutoksia. Haluaisimme, että 
yritykset valmistautuvat lähivuosien osaajatarpeisiin ja toisivat esille osaajatarpeet hyvissä ajoin etukäteen. 
Lisäksi olemme yhteistyökonsortiossa valmiita auttamaan yrityksiä kehittämään työnantajaimagoaan. 
Haastamme heitä vetoamaan osaajiin uusilla innovatiivisilla tavoilla. 

Osaajien ja yritysten kohtaamiset ovat keskeinen osa seutumarkkinointia ja seudun vetovoiman kehittämistä. 
Toteutamme markkinointiviestintää mm. sosiaalisen median tarjoamilla työkaluilla, videotuotannoilla, 
yleisötilaisuuksilla, asiantuntijaseminaareilla ja työpajoilla sekä suorilla yhteyksillä tiedotusvälineisiin.

Seudun toimintamalli osaajien löytämiseksi on myös tärkeä osa FDI-investointitarjouksia ja näkyvyyttä 
Business Finland -toiminnassa. Osaajien löytämisestä on kehittynyt yksi tärkeimmistä perusteista 
ulkomaalaisten investorien sijoittumispäätöksille. 

Osaajille on tärkeätä suunnata työnantajien rekrytointitarpeita, mutta markkinointiviestinnän tulee sisältää 
myös muunlaisia sisältöjä. Jos kohteena on esim. paluumuuttajaperhe, on heidät tavoitettava useita kertoja 
– ja monipuolisesti vetoavilla – ennen kuin päätös kotiseudulle palaamisesta kypsyy.

Sosiaalisen median kampanjat: osaajapainotteinen avoin Facebook-ryhmä – uutisia (työpaikat, asuminen) 

 – lyhyet gallupit ja selvitykset, LinkedIniin kohdennettuja kampanjoita

Videomateriaaleja seutusivuston Asu ja elä -osioon 

Osaaja-artikkelit omilla ja kumppaneiden verkkosivuilla
Tiedotusvälineille tarjotut teemat
Kohdennetut postitukset
Tapahtumaosallistuminen
Oppilaitosyhteistyö

Vuoden 2018 markkinointitoimenpiteitä

Toomas Lybeck
yhteyspäällikkö
040 190 2571

 
toomas.lybeck@cursor.fi

Yhteyshenkilö

Osaajien ja yritysten kohtaamiset

mailto:toomas.lybeck@cursor.fi


Harri Eela
myyntijohtaja
040 190 2508

 
harri.eela@cursor.fi

Yhteyshenkilö

Investointien hankinta

Kotkan-Haminan seudulla investointien hankintaa koordinoi 
Cursorin Myynti-yksikkö. Työtä tehdään vahvassa yhteistyössä 
seudun kuntien, HaminaKotka Sataman ja alueen yritysten 
sekä julkisten toimijoiden kanssa.

• Uusien yritysten sijoittumisen mahdollistaminen seudulle
• Kotkan-Haminan seudun elinkeinoelämän uudistaminen
• Investointeihin liittyvän kumppanuusverkoston kehittäminen seudulla
• Vahvistaa jo seudulla toimivien yritysten kilpailukykyä asiakaslähtöisellä työllä

• Seudun myyntikohteiden tuotteistus alueen vahvuuksien avulla
• Laaja yhteistyö seudun, maakunnan, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa
• Monipuolisen investointiportfolion hallinnointi: investointitarjoukset, rahoitusmallit, markkinointiviestintä
• Myyntiprosessien loppuun saattaminen ja after care

• Satamasidonnaiset teollisuusinvestoinnit: Kansainväliset akkutehdasinvestointeja suunnittelevat 
   yritykset, teolliset hankkeet mm. vesipullottamo, akkutehdas ja biojalostamot
• Datakeskusinvestoinnit: Kansainväliset ja kotimaiset datakeskustoimijat
• Matkailuinvestoinnit: kaupalliset kohteet mm. Virolahden Vaalimaalla, Kotkan Kantasatamassa 
   ja Pyhtään Verssossa
• Risteilijäliikenne: varustamot, alan toimijat

Markkinointitoimenpiteet 2018
Räätälöidyn sisällön – verkkosisällöt, tarjoukset, esitysmateriaalit jne - tuottaminen 
potentiaalisille investoreille ja sijoittumisesta kiinnostuneille yrityksille

Kohdennetut kontaktoinnit

Seudun investointikohteiden markkinointi kansainvälisissä ja kansallisissa tapahtumissa yhdessä 
seudun muiden toimijoiden kanssa mm. logistiikka-alan TransRussia 2018, datakeskustoimijoiden 
CloudFest 2018 Saksassa, Alihankintamessut Tampereella, Finnish Business in St.Petersburg

Tiedottaminen potentiaalisista sijoittumiskohteista ja toteutuneista investoinneista seudulle

Tehtävät

Kohderyhmät

mailto:toomas.lybeck@cursor.fi


Kotkan-Haminan seudun sosiaalisen median kanavien päätehtävänä on alueen maineen rakentaminen ja 
vahvistaminen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Visit Kotka-Haminan tileillä halutaan tavoittaa laajaa yleisöä, 
palvella asiakkaita, rakentaa yhteisöä sekä herätellä tunteita ja hyvää fiilistä. 

Sosiaalisen median persoona on ihmisenkokoinen, hauska, sympaattinen, mutta kuitenkin asiapitoinen. 
Puhetyyli kanavissa on helposti lähestyttävä ja tuttavallinen, jopa ajoittain paikallista murretta puhuva. 
Tavoitteena on osallistaa, viihdyttää sekä tavoittaa ihmisiä. 

Visit Kotka-Haminan Facebook -sivu tarjoaa potentiaalisille matkailijoille sekä seudulla jo vierailleille 
laadukasta kuva, video- ja tarinasisältöä ajankohtaisista asioista, elämyksistä ja tapahtumista.  Seuraaja saa 
tietää ensimmäisten joukossa, mitä kivaa alueella tapahtuu. 

Visit Kotka-Haminan Instagram -tili jakaa käyttäjien laadukkaita kuvia alueesta tarjoten näin visuaalista 
”herkkua” ja herättäen samalla potentiaalisissa matkailijoissa halun vierailla seudulla. 

VKontakte kanavassa tavoitellaan venäläisiä matkailijoita. Tyyliltään kanava on samankaltainen kuin 
Visit Kotka-Haminan Facebook-sivu, jossa matkailijoille tuotetaan laadukasta kuva-, video- ja tarinasisältöä 
matkapäätöksen tueksi. 

YouTube-kanavaltamme löydät seudun uusimmat ja rouheimmat markkinointivideot. Tee katsaus esimerkiksi 
viime kesään, piipahda urkuviikkojen tunnelmissa tai kurkista seudulla asumisen parhaimpiin puoliin. 

Twitter on kanavistamme uutukaisin ja nopeasti kasvava media. Vauhdikkaassa sykkeessä elävä Twitter 
mahdollistaa esimerkiksi tapahtumista tiedottamista reaaliajassa, ajankohtaisten asioiden esille nostamista 
sekä verkostoitumista toisten Visit-kuntien kanssa. Matkailija voi hyödyntää kanavaamme matkan 
etukäteissuunnittelussa ja esimerkiksi kysyä sitä kautta neuvoja ja vinkkejä matkan suunnitteluun.  

Sosiaalisen median kanaviamme on helppo hyödyntää. Jaa kaverille, upota videoita YouTubesta omille sivuille 
tai esittele seutua ulkomaalaisille konferenssissa. Tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla seutumme 
sisältöjä saamme parhaan näkyvyyden isoissa verkostoissa, jokainen klikkaus on tärkeä. 
Ole ylpeä omasta seudusta.

Vuonna 2018 seudun some-perhe kasvaa myös osaajille ja muuttajille suunnatulla kanavalla, 
jossa tuodaan esille seudun kiinnostavia työpaikkoja ja asumisen mahdollisuuksia.

YouTube- ja Facebook-kampanjat 2018:

Kotkan-Haminan seutu kutsuu seikkailemaan (touko-kesäkuu)
Iloa elämään Kotkan-Haminan seudulta (helmi-maaliskuu)
Veneily ja saaristo (helmi ja kesäkuu)

Seutu mediana -ajattelu

Seutusivusto

Kanavat

Visitkotkahamina.fi tarjoaa kattavasti tietoa seudun tapahtumista ja palveluista niin matkailijoille kuin 
asukkaille. Sivustolta löytyvät palvelut ja linkit myös seudulla jo toimiville, seudulla aloittaville ja seudulle 
sijoittuville yrityksille. Kieliversiot: Suomi, Englanti, Venäjä.

Seudun toimija, ohjaa asiakkaasi seutusivustolle hakemaan tietoa ja inspiraatiota. 
Syötä järjestämäsi tapahtumat Kymenlaaksonyt.fi -kalenteriin, jolloin ne näkyvät 
myös seutusivustolla. Liittyessäsi markkinointiklubiin, saat yrityksellesi laajemman 
näkyvyyden sivustolla, ja pääset itse muokkaamaan ja päivittämään tietojasi. 
Seutusivuston Yrittäjälle-osiosta löydät kootusti muun muassa seudun 
brändimateriaalit ja tilastot käyttöösi. 

Sosiaalisen median kanavat

Tiia-Mari Eilola
projektiasiantuntija
040 190 2528
tiia-mari.eilola@cursor.fi

Yhteyshenkilö

Marianne Mokkala-Räty
yhteisötuottaja
040 190 2535
marianne.mokkala.raty@cursor.fi

Yhteyshenkilö

mailto:tiia-mari.eilola@cursor.fi
mailto:marianne.mokkala.raty@cursor.fi


Seutuesitteet
Tammikuussa valmistui yhteinen Kotkan-Haminan seutu 2018 -esite, joka on ulkoasultaan 
ja taitoltaan uudenlainen ja sisältö imagollinen.

Kartat 
Vuonna 2017 Mediamapsin kanssa toteutettu Kotkan-Haminan seudun kartta 
on edelleen jaossa. Seutusivustolta löytyy valikoima sähköisiä karttaelementtejä, 
joita seudun toimijat voivat hyödyntää markkinoinnissaan ja viestinnässään. 
Vuonna 2017 päivitettyä Kotka-repäisykarttaa painetaan lisää tarpeen mukaan. 
Teemalliset mobiilireittikartat päivitetään. 

Teemalehdet
Sydänkevät 23.3. Pääteemat: Kulttuuri ja kukkaset - musiikki, museot, taide, puistot
Sydänkesä 1.6. Pääteemat: Fanikesä - seutufanit, kesäaktiviteetit, saaristo
Sydänsyksy/talvi 5.10. Pääteemat: Retkiä & romantiikkaa - retkeily, ruoka, sisäaktiviteetit, joulu

Videotuotannot korostuvat sosiaalisessa mediassa päivä päivältä enemmän, sillä sisältö on koukuttavaa. 
Haluamme kertoa seudustamme mielenkiintoisella ja tunteita herättävällä tavalla, autamme sinua tekemään 
matkapäätöksen tai löytämään kotiseudustasi uusia puolia.

Vuoden 2018 aikana videotuotantoja tuotetaan runsaasti Visit Kotka-Haminan eri kanaviin. Vuoden aikana 
nähdään niin teemoitettuja videoita eri kohderyhmille kotimaassa sekä ulkomailla, kuin myös omia kevyitä 
videotuotantoja. Live-videot ovat läsnä tärkeissä tapahtumissa, jotta hekin ketkä ei pääse paikan päälle voivat 
seurata mitä seudulla tapahtuu. 

Laitamme tiimimme likoon ja lähdemme testaamaan seudun aktiviteetteja ja teemme niistä 
teille arvioita ”Tiimi testaa”-osiossa. 

Yhteisöt

Julkaisut

Kaakon Kajauttajat ovat kotiseuturakkaita ja seudusta ylpeitä paikallisia sisällöntuottajia (mm. bloggaajia, 
vloggaajia, valokuvaajia), jotka tutustuvat aktiivisesti seudun helmiin ja jakavat kokemuksiaan omissa 
kanavissaan. Jos haluat kutsua Kajauttajat vierailulle omaan yritykseesi ja saada sitä kautta näkyvyyttä, 
ota meihin yhteyttä  info@kotkahamina.fi

Videot

Tapahtumat
Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä. Se on vain yksi monista markkinoinnin 
keinoista, mutta tehokas sellainen, koska se yhdistää ihmisiä ja herättää tunteita. Tapahtumamarkkinoinnin 
vahvuus on henkilökohtaisuus, kun ihmiset tapaavat siellä kasvotusten. Tapahtumamarkkinoinnin avulla 
rakennetaan ja vahvistetaan Kotkan-Haminan seudun imagoa ja brändiä.

MP-messut Helsingissä 2.-4.2. 
Venemessut Helsingissä 9.-18.2.
Suoma ryhmämyyntipäivät Jyväskylässä 14.2. 
Suoma ryhmämyyntipäivät Kotkan Seurahuoneella 15.2.
Kokous-ja Kongressimessut Helsingissä 11.-12.4. 
Valtakunnalliset naisyrittäjäpäivät Kotkassa 20.-22.4.
Kotkan Meripäivät 26.-29.7.
Hamina Tattoo 30.7.-4.8. 
Suoma syysseminaari Kotkassa 27.-28.9.
lisäksi muita paikallistapahtumia (Kotkan Kalamarkkinat, Pikkukylien Pikkumarkkinat jne.) 

Tapahtumia joissa olemme mukana tavalla tai toisella vuonna 2018:

Yhteyshenkilö
Teija Kovanen
asiakaspalvelukoordinaattori
040 190 2586

 
teija.kovanen@cursor.fi

Yhteyshenkilö
Heini Mäenpää
Tapahtumakoordinaattori
040 190 2579

 heini.maenpaa@cursor.fi

mailto:hanna.nieminen@cursor.fi
mailto:teija.kovanen@cursor.fi
mailto:heini.maenpaa@cursor.fi


Kansainvälisen matkailun päämarkkina-alueemme on Venäjän lisäksi Saksa/saksankielinen 
Keski-Eurooppa. Lisäksi tavoite on tehdä muutamia kohdennettuja avauksia Kiinan 
matkailumarkkinoilla myyntikumppaneiden kanssa. 

Visit Finlandin kautta rakennetaan Suomen tunnettuutta ja olemme osa merellisen saariston 
matkailualuekokonaisuutta. 
Kansainvälistä markkinointia toteutetaan erityisesti Helsingistä itään matkailijoita houkuttelevassa 
alueyhteistyössä Itä-Uudenmaan ja Kouvolan kanssa. 

Kansainvälisiä matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja järjestetään erityisesti yhteistyössä 
Visit Finlandin kanssa. Tälle vuodelle kansainvälinen matkanjärjestäjien tutustumismatka on 
suunniteltu toteutettavaksi 15.-19.9. yhteistyössä Porvoon ja Kouvolan kanssa. 
Tutustu ohjeisiin, miten valmistautua matkanjärjestäjien vierailuun:  

Panostamme yhdessä Porvoon ja Kouvolan kanssa Visit Finlandin näkyvyystoimenpiteisiin 
valituilla kohdemarkkinoilla mm. osallistuminen Keski-Euroopan myyntiworkshopeihin 
9.10. Kölnissä ja 11.10. Zürichissä on agendalla. Kesäkaudelle 1.6.-31.8. kootaan myös 
kansainvälisille matkailijoille suunnattu viikko-ohjelma. 

Visit Finlandin verkkosivuilla on matkailuyrityksille maksuton mahdollisuus laajentaa 
tuotteidensa kansainvälistä näkyvyyttä syöttämällä tuotteensa My Stay -matkailutuoteosioon. 
http://www.visitfinland.fi/markkinointi-ja-myynti/visit-finland-kanavat/visit-finland-my-stay/  
Tuotteiden tulee olla yksittäisille asiakkaille suunnattuja ja niiden tulee täyttää Visit Finlandin 
tuotteille asettamat kriteerit.  

Seudun kansainväliseen matkailumyyntiin haetaan aktiivisesti hyviä incoming-
myyjäkumppaneita. Tällä hetkellä Kotkan-Haminan seudun matkailutarjontaa myyvät mm. 
Arctic Travel Boutique  ja Next Travel LTD  

www.visitfinland.fi/tuoteteemat/merellinen-saaristo/

www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2016/09/FAM-ohjeistus_ENG_WEB.pdf

www.visitfinland.fi/news/vientikelpoisuuden-kriteerit

www.arctictravelboutique.fi www.nexttravel.fi

Seuraamme aktiivisesti Kotkan-Haminan seudun näkyvyyttä verkkomediassa ja sosiaalisen median kanavissa. 
Tiedotamme median edustajia seudun kehittämisteemoista ja seutumarkkinoinnin kokonaisuuksista. 
Pyrimme tarjoamaan mediaa kiinnostavia juttuaiheita ja sisältöjä alueelta sekä omasta toiminnastamme.
Ajankohtaiset uutiset löytyvät seutusivustolta  ja Epressin uutishuoneestamme 
Luonnostaan vahva Kotkan-Haminan seutu. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön uutiset löytyvät 
osoitteesta   ja Epressin uutishuoneesta Cursor Oy.

Seudun toimija, onko sinulla kerrottavaa?
Tapahtuuko yrityksessäsi tai organisaatiossasi seudulle merkittäviä asioita? 
Oletteko kehittäneet ainutlaatuisen tuotteen tai palvelun? 
Ota yhteyttä niin selvitetään, onko kyseessä asia, josta voisimme tiedottaa 
seudun tiedotetilin kautta. Yhteydenotot:  

visitkotkahamina.fi

Cursor.fi

viestinta@cursor.fi

Myynti ja PR-työ

Media

Kansainväliset toimenpiteet

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö

Sanna Nikki
matkailupäällikkö
040 190 2585

 
sanna.nikki@cursor.fi

Hanna Nieminen
viestintäjohtaja
040 190 2507
hanna.nieminen@cursor.fi

Mervi Liimatainen
seutuasiantuntija
040 190 2574

 
mervi.liimatainen@cursor.fi

mailto:elina.saarela@cursor.fi
mailto:teija.kovanen@cursor.fi
https://www.visitkotkahamina.fi/yrittajalle/markkinointiyhteistyo
mailtto:info@kotkahamina.fi
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mailto:mervi.liimatainen@cursor.fi


Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta keskeiset kohderyhmät 
ja vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Moni kuluttaja hakee inspiraatiota esimerkiksi 
tulevan matkan suunnitteluun muun muassa Instagramista ja blogeista. 
Teemme säännöllisesti yhteistyötä sekä suomalaisten että kansainvälisten vaikuttajien 
(mm. bloggaajat, vloggaajat ja instagrammaajat) kanssa. 

Visit Finland -yhteistyö

• Kotkan-Haminan seutu osallistuu VF-markkinointitapahtumiin Pietarissa 19.5. (PR) ja 15.8. (workshop). 
• Markkinointi-webinaari 20.3. 
• Famtripit ja mediavierailut Visit Finlandin kontaktien mukaisesti (1 kevät, 1 syksy) yhteistyössä Kinnon kanssa

Visit Suomi Media (ennen B4U) –vuosisopimus vKontakte-markkinoinnista
• 
• kuukausittaiset kilpailut
• sesongittain kampanjat

päivittäiset postaukset

Artikkelituotanto
Viipuri-yhteistyö
• 
  (Kaakon Kamarimusiikki, Viipurin elokuvafestivaalit)

kokeiluluontoisesti ja tapahtumiin liittyvää yhteistyötä 

Luonnostaan vahva -klubin tavoitteena on tarjota seutumme yrityksille ja yhteisöille kustannustehokkaita 
tapoja tehdä yhteismarkkinointia, verkostoitua ja vahvistaa omaa markkinaosaamistaan, ja täten rakentaa 
yhdessä seudustamme yhä tunnetumpaa paikkaa matkailla, asua ja yrittää.

Jäsenmaksu 150 € + alv vuodessa sisältää:

Tiedot verkossa visitkotkahamina.fi (fi,en,ru) – palvelu- ja kaupan alan toimijat, muut yritykset: 
sisältönäkyvyys alan ja kohderyhmän mukaan.
Tiedot palvelulistalla printtinä kieliversioin (majoitus, ravintolat, ostokset) 
Jäsensivut ja sosiaalisen median yhteisö – tarjoukset/tapahtumat, markkinointimateriaalia, tilastot, 
tutkimukset, vinkkejä, strategiat ja raportit.
Saman toimijan seuraavat palvelut/kohteet 50 € + alv / kpl.

Tapaamisiltoja tai teemainfoja järjestämme 2-4 kertaa vuodessa. Klubin jäsenille 
tuotamme sähköistä uutiskirjettä noin 6-8 kertaa vuodessa. Lisäksi tiedotamme 
sähköpostitse ajankohtaisista markkinointimahdollisuuksista ja tapahtumista.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä   tai klubi@cursor.fi
www.visitkotkahamina.fi/yrittajalle/markkinointiyhteistyo  

Venäjä-markkinointi

Vaikuttajamarkkinointi

Yrityksille

Luonnostaan vahva markkinointiklubi

Tiia-Mari Eilola
projektiasiantuntija
040 190 2528
tiia-mari.eilola@cursor.fi

Yhteyshenkilö

Markkinointi:
Elina Saarela
markkinointipäällikkö
040 190 2543
elina.saarela@cursor.fi

Yhteyshenkilöt
Tapahtumat:
Teija Kovanen
asiakaspalvelukoordinaattori
040 190 2586

 
teija.kovanen@cursor.fi

mailto:mervi.liimatainen@cursor.fi
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Sanoma Media 

Kotkan-Haminan seutu tekee pitkäjänteistä ja suunnitelmallista koko vuoden jatkuvaa markkinointiyhteis-
työtä Sanoma Median kanssa monessa kanavassa asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhteistyö mahdollistaa 
kaikkien Sanoma Median kanavien hyödyntämisen: (verkkosivustot, printti, radio, tv...) 
Alkuvuodesta tehdään seudun lähtötasomittaus, joka toistetaan vuoden päästä. Kasvusopimuksen avulla 
seudulla on käytössään koko Sanoman asiantuntijaverkosto, jota voi hyödyntää mainonnan suunnittelussa 
ja mittaamisessa.

Minimipanostus yrityksellesi: 500 EUR

MTV Oy

Seutu on yhteistyökumppanina Kotkaan sijoittuvassa Aallonmurtaja tv-sarjassa. Yhteistyö sisältää MTV3 
-ennakkomainontaa, videonäkyvyyden Katsomo.fi:ssa, digitaalisen promootion mtv.fi-sivustolla 
(kilpailu/testi) sekä logon käyttöoikeudet. 

Onnibus

Onnibussin (Ahtiworks) kanssa toteutetaan valtakunnallista kampanjointia touko-kesäkuussa. 
Kampanjan yhteyteen on suunnitteilla kilpailu, johon on mahdollista tarjota palkintoja ja tätä kautta 
tavoittaa tehokkaasti bussimatkailijat ympäri Suomen!

Bauer Media 
Koko vuoden kattava sopimus alueen paikallisradioissa - Iskelmä ja Radio City. 
Cursor koordinoi yhteistyötä Bauer Median kanssa. 

Venäjä-markkinointi: Visit Suomi Media

Vuosisopimus Vkontakte-yhteistyöstä Pietarin alueella (kokeiluna myös Viipuri). Seutupostauksia tehdään 
joka päivä pääasiassa Pietarista käsin. Kuukausittain kilpailuja ja sesongeittain kampanjoita vKontaktessa. 
Kilpailuilla saadaan nostettua näkyvyyttä huomattavasti. Palkintoja kannattaa tarjota!
Cursor koordinoi yhteistyötä Visit Suomi Median kanssa.

Minimipanostus yrityksesi omaan kampanjaan 150 EUR 

Ota reilusti yhteyttä 
liittyvissä asioissa!

kaikissa markkinointikampanjoihin 

Markkinointikampanjat ja yhteismarkkinointituotteet

Ostettu media ei ole menettänyt asemaansa, päinvastoin; ihmisten median kokonaiskulutus on 
kasvanut uusien kanavien myötä ja media on alati läsnä. Mediankäyttö on pirstaloitunut, ja tavoittavuus 
on rakennettava yhä useamman kanavan kautta.

Kampanjoinnin pääkohdealueena Suomessa on pääkaupunkiseutu sekä muut Kotkan-Haminan seudun 
lähialueet 150 kilometrin säteellä (Kouvola, Imatra, Lappeenranta). Vuoden aikana tullaan toteuttamaan 
myös 2-3 valtakunnallista kampanjaa. 

Seudun markkinointikampanjat toteutetaan vuonna 2018 muutaman vahvan yhteistyökumppanin kanssa:

Yhteyshenkilö
Elina Saarela
markkinointipäällikkö
040 190 2543
elina.saarela@cursor.fi

mailto:elina.saarela@cursor.fi


Seudun verkkosivusto:  www.visitkotkahamina.fi 
Koko seudun yhteinen hashtag: #visitkotkahamina
Instagram: @visitkotkahamina #visitkotkahamina #luonnostaanvahva
Facebook: Visit Kotka-Hamina (en ja fi)
Twitter: @kotkahaminafi #visitkotkahamina
VKontakte: Visit Kotka-Hamina
YouTube: Visit Kotka-Hamina 

Kaupunki- ja kuntakohtaiset kanavat

KOTKA
Facebook: Merikaupunki Kotka
Instagram: @kotkankaupunki #merikaupunkikotka 
Twitter: @kotkankaupunki 

HAMINA
Facebook: Hamina – Kohtaamisten kaupunki
Instagram: @kohtaamistenhamina #kohtaamistenhamina #hamina #visithamina

PYHTÄÄ
Facebook: Pyhtään kunta
Twitter: @Pyhtaankunta

Facebook: Visit Virolahti
Instagram: @visitvirolahti #virolahti #visitvirolahti

MIEHIKKÄLÄ

Facebook: Miehikkälän kunta
Instagram: @miehikkalan__kunta #miehikkälä

VIROLAHTI

Ota seutumarkkinoinnista kaikki irti, osallistu,
lataa ja käytä ilmaiset materiaalit myös omassa 
markkinoinnissasi! 

www.visitkotkahamina.fi/yrittajalle/markkinointiyhteistyo

Seutu verkossa

Seutumarkkinointia toteuttaa Kotkan-Haminan 
seudun kehittämisyhtiö Cursor yhteistyössä 
seudun kuntien ja toimijoiden kanssa.

Kaikissa asioissa voi 
ottaa yhteyttä infoon:

info@kotkahamina.fi
www.visitkotkahamina.fi

http://www.visitkotkahamina.fi/yrittajalle/markkinointiyhteistyo
mailto:info@kotkahamina.fi
http://www.visitkotkahamina.fi

