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Suomen matkailun trendit kotimaassa ja kv-markkinoilla juuri nyt

• Matkailu Suomessa on ollut kasvussa koko maassa vuodesta 2017 alkaen
• Vrt. 2017 matkailijoiden yöpymiset kasvoivat koko Suomessa vuonna 2017 + 7,7%

• Suomalaiset suosivat yhä useammin matkailua kotimaassa
• Kotimaisten matkailijoiden osuus yleisesti 70%, kv-matkailijoiden 30%

• V. 2018 43% suomalaisista ilmoitti tekevänsä vähintään kaksi kotimaan matkaa vuodessa.  

• Kotimaan matkailussa kiinnostaa luonto, kaupungit, historia, kulttuuri ja paikallisuus

• Kasvussa olevia trendejä ovat ympäristöasiat sekä elämyksien hakeminen

• Ulkomaan matkailu on on myös ollut kasvussa koko maassa vuodesta 2017 alkaen

• Ulkolaista matkaajaa (Keski-Eurooppa) kiinnostaa Suomessa luonto, aktiviteetit ja paikallisuus
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Salon matkailu kehittämisen ja markkinoinnin työnjako

• Yrityssalon tehtävänä on tukea matkailuyrityksiä kasvussa ja kehittymisessä, kansainvälistämisessä ja 
yritysyhteistyössä 

• Säännöllisiä toimialatapaamisia, työpajoja ja koulutuksia, yritystapaamisia ja yritysneuvontaa

• Seuraa www.yrityssalo.fi, tilaa matkailun uutiskirje (maija.pirvola@yrityssalo.fi) ja seuraa FB-ryhmää ’Salon 
matkailutoimijat’ 

• Salon kaupungin markkinoinnin vastuulla on matkailumarkkinoinnin toteuttaminen sekä 
matkailupalveluiden sähköinen näkyvyys 

• Mm. Salo –esite, www.visitsalo.fi, messuosallistumiset ja matkailukampanjat (esim. 100syytä) 

 Selkeä työnjako ja hyvin toimiva yhteistyö, kehittämisessä ja markkinoinnissa yhteiset tavoitteet 
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High lights for travellers in

Salo – the birthplace for Nokia mobile phones



Matkailutoimialan yritysten kehitysnäkymät Salossa
Liikevaihdon ja henkilöstön trendikehitys Salossa
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• Matkailutoimiala on ollut 
vahvassa kasvussa vuodesta 
2015 alkaen 
(vrt. Teijon kansallispuisto ja 
kävijämäärän tuplaantuminen)

• Matkailualan yrityksiä 
Salossa noin 80-90

• TOP3 kansallisuutta Salossa 
2918

• Saksa 1 467

• Venäjä 443

• Ruotsi 375
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Ajankohtaista juuri nyt matkailun kehittämisessä

• Yritysyhteistyötä tarvitaan! 

• Panostetaan kestävään kehitykseen ja vastuulliseen matkailuun
• Luontomatkailu on meille tärkeää.

• Panostetaan paikallisuuteen ja aitouteen ja tehdään elämyksistä kilpailuvaltti
• Paikallisuus on pop! Tarinat kiinnostavat! Tarjotaan muuta kuin massaturismia  

• Panostetaan digitalisuuteen ja ostamisen helppouteen
• Nyt halutaan ostaa valmis paketti vaivattomasti (= elämys + ruoka + yöpyminen) 

• Kehitetään ympärivuotista matkailua! 
• Lähimatkailu ja off season kausi on meille mahdollisuus
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Kiitos mielenkiinnosta!
Kysyttävää?


