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VERKOSTOSTA VOIMAA
MATKAILUN KEHITTÄMISEEN

MATKAILUN TYÖPAJAT LAPINJÄRVELLÄ

Lisätietoja:
- Hankkeen projektipäällikkö Tanja Pöyhönen: 044 753 5314 / tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi
- Haaga-Helian projektipäällikkö Elisa Laatikainen: 040 488 7401 / elisa.laatikainen@haaga-helia.fi 

Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hanke järjestää
työpajat yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Lapinjärven kunnan kanssa.

Tervetuloa kehittämään yritystoimintaa palvelumuotoilun ja tulevaisuustyöskentelyn
menetelmin!
Järjestämme syksyn aikana kolme työpajaa, joissa kehitetään ja pilotoidaan
matkailun jatkuvan kehittämisen mallia. Tavoitteena on luoda yrittäjien ja kuntien
kanssa yhteistuumin Lapinjärven seudun yritysten yhteistyötä edistävä toimintamalli.

KENELLE?

Työpajat on suunnattu Lapinjärven ja lähialueen matkailuyrittäjille tai
matkailuyrityksille, jotka haluaisivat sijoittaa toimintaansa Lapinjärvelle. Myös
matkailuyrittäjyydestä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kehittämään
yritysideoita ammattilaisten kanssa! 

SISÄLTÖ

Tiivistettynä työpajoissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:

✔ Rakennetaan sidosryhmäkartta Lapinjärven lähialueen toimijoista
✔ Kehitetään hyvinvoinnin ja työmatkustuksen matkailupalveluita ja -paketteja
✔ Rakennetaan palvelupolku uudelle matkailutuotteelle
✔ Tutustutaan pelillisyyden hyödyntämiseen tulevaisuuden suunnittelussa

Työpajat järjestetään Lapinjärvellä, ja sijainnit tarkentuvat syyskuun aikana. 

Lisätietoja ja ilmoittautumislomakkeen löydät hankkeen nettisivuilta:
www.lyckanhub.fi/matkailu
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VERKOSTOSTA VOIMAA MATKAILUN KEHITTÄMISEEN

Tervetuloa kehittämään yritystoimintaa palvelumuotoilun ja tulevaisuustyöskentelyn
menetelmin!
Järjestämme Lapinjärvellä syksyn aikana kolme työpajaa, joissa kehitetään ja pilotoidaan
matkailun jatkuvan kehittämisen mallia. Tavoitteena on luoda yrittäjien ja kuntien kanssa
yhteistuumin Lapinjärven seudun yritysten yhteistyötä edistävä toimintamalli.

MATKAILUN TYÖPAJA 1
28.9.2022 klo 12.00 - 17.00

 ✔ Testataan ruokamatkailukonsepteja asiakasymmärrystyökalujen avulla
 ✔ Rakennetaan sidosryhmäkartta Lapinjärven ja ympäryskuntien toimijoista
 ✔ Ideoidaan hyvinvoinnin ja työmatkustuksen matkailupalveluita Lapinjärvelle

Lounas klo 11.15 - 12.00 (iltapäivällä on lisäksi kahvitauko)

MATKAILUN TYÖPAJA 2 
7.11.2022 klo 12.00 - 17.00

✔ Jatketaan hyvinvoinnin ja työmatkustuksen sekä uusien matkailutuotteiden yhdistävien
matkailupalveluiden kehittämistä
✔ Tutustutaan olemassa oleviin paketteihin ja arvioidaan syntyneitä ideoita
✔ Rakennetaan palvelupolku uudelle matkailutuotteelle

Lounas klo 11.15 - 12.00 (iltapäivällä on lisäksi kahvitauko)

MATKAILUN TYÖPAJA 3
21.11.2022 klo 12.00 - 17.00

✔ Tehdään matkailutuotteen palvelupolusta versio 2.0 sekä matkailuelämysten tiekartta
✔ Tutustutaan pelillisyyden hyödyntämiseen tulevaisuuden suunnittelussa

Lounas klo 11.15 - 12.00 (iltapäivällä on lisäksi kahvitauko)

TYÖPAJOJEN OHJELMA:

MATKAILUN TYÖPAJAT LAPINJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2022
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