
Lumo ja Uumo 



Haasteet 

• Miksi Lohja markkinoisi 
Raaseporilaista yritystä? 

• Miksi Fiskars markkinoisi muita 
yrityksiä? 

• Mistä alueellinen myynti ja 
markkinointiyhtiö saa tulonsa? 



Haasteet 

• Miten alueen toimijat (kunnat ja yritykset) 
saadaan tekemään yhteistyötä? 

• Miten isot ja pienet voi olla tasavertaisina 
mukana toiminnassa (isot jyrää pienet vs. 
pienet riippakivenä)? 

– Sama vuosittainen summa vs liikevaihto 

• Päällekkäinen myynti – turhaa työtä? 

– Lisäksi paikallinen kilpailu 

 



Haasteet 

• Onko Inkoolaiselle yritykselle järkeä maksaa 
Helsingille näkyvyydestä Helsingin 
nettisivuilla, kun ei sieltä tule kuitenkaan 
asiakkaita? 

• Miten saadaan pieni yrittäjä mukaan 
toimintaan ja sähköiseen kauppaan (asiakkaan 
näkökulmasta tarjonnan pitää kuitenkin olla 
laajaa, monipuolista ja saatavilla)? 



Esim. 

• Jos Uudellemaalle pistetään Helsinki Region 
porttaali pystyyn 
– kuka rahoittaa? 

– Miten varmistetaan, että kaikki hyöty ei valu 
Helsinkiin (miksi vaikka Inkoo rahottaisi?) 

– Miksi pieni melontayritys lähtisi mukaan (minun 
tuote katoaa satojen joukkoon)? 

– Miksi iso yritys ylipäätään nostaisi pienen yrittäjän 
tuotteita esille (melontayrittäjä roikkuu mukana 
ilmaiseksi)? 



Ratkaisu 

• Teemat 

•Verkkokauppa 

•Kumppanuusmarkkinointi 
(affiliate marketing) 

 



Toimintamalli 

http://www.markusossi.fi/mita-kumppanuusmarkkinointi-on/ 



Blogi 
• Asiakas 

• Asiakas 

Nettisivu 
• Asiakas 

• Asiakas 

Facebook 
• Asiakas 

• Asiakas 

Tradedoubler Yritys 



http://www.facebook.com/#!/matkatarjoukset?f
ref=ts 
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Lisäksi 

• Asiakas ei tunne Porvoota tai Lohjaa 

– Asiakkaalle vaikeaa löytää sopiva kohde 

– Markkinointi pitää tehdä teemoittain 

• Erityisen järkevää alueellisessa yhteistyössä 

• Kuntarajat katoaa – mennään tuote edellä 







Eli 
• Kaikki yrittäjät saadaan mukaan koska 

– Tähän on ilmaista lähteä mukaan 

– Kunnat tukee (ilmaista markkinointirahaa)? 

– Yrittäjä maksaa vain asiakkaista jotka tulee sivuille ja 
toteutuneista kaupoista 

• Asiakkaan näkökulmasta tarjonta on laajaa ja kaikki 
on ostettavissa verkosta 

• Kaikki markkinoi ja myy toisiaan 
– Järjestelmän ulkopuolella olevat yritykset haluavat pian 

mukaan 

• Alueellinen ja kunnallinen toimija saa tuloja tehdystä 
markkinoinnista 

 

 



• Myös kunnalliset matkailutoimistot rupeavat 
saamaan tuloja tehdystä markkinoinnista 

– Esim. Raaseporin matkailutoimisto saa tuloja kun 
se ohjaa asiakkaan jonkin yrittäjän sivuille 


