
 

TALVEN 2020-2021 MARKKINOINTIYHTEISTYÖHAKU 

Hakuaikaa 31.10.2020 saakka 

Hae mukaan VisitKarelian kumppanuusmarkkinointiin talvikaudelle 2020–2021 (marras-maaliskuu). Tuemme 
maakunnan matkailuyritysten talvikautta aktiivisella markkinoinnilla kotimaan kohderyhmiin. VisitKarelia maksaa 
toteutettavien markkinointitoimenpiteiden kustannuksista 70 %, ja loppuosa 30 % on toimenpiteiden 
toteuttajien omarahoitusosuutta.  
 
Mitä markkinointiyhteistyö tarkoittaa? 

• Markkinointi kohdistuu maakunnan ulkopuolelle, kotimaan kohderyhmiin 
• Toimenpiteen käytännön toteutuksesta vastaa markkinointiyhteistyön hakija. 
• Markkinointi voi olla sosiaalista mediaa, verkko- tai lehtimainontaa, radio- tai televisiomainontaa jne., 

tai jokin kokonaan uusi innovaatio. 
• Hakija ja VisitKarelia jakavat markkinointityön kustannukset 70/30 -periaatteella 

Kuka kumppanuutta voi hakea? 

• Markkinointikumppanuutta voivat hakea yritykset, yritysryhmät tai rekisteröidyt yhdistykset 

Miten haetaan? 

• Kumppanuutta haetaan verkkolomakkeella 31.10.2020 mennessä osoitteessa 
https://webropol.com/s/kumppanuushaku2020  

Kumppanuuden ehdot ja rajoitukset 

• Kumppanuutta ei voi kohdistaa jo aiemmin toteutettuun ns. vanhaan toimenpiteeseen 
• Marraskuussa 2020 sovittavien markkinointitoimenpiteiden toteutusaika on marraskuu 2020 - 

maaliskuu 2021 
• Mahdollisissa markkinointimateriaaleissa tulee olla esillä VisitKarelian logo. VisitKarelia toimittaa 

erillisen VisitKarelia-ilmeen soveltamisohjeen valittaville toimenpiteille. 
• Kumppanin on viipymättä ilmoitettava, jos sovittu markkinointitoimenpide ei toteudukaan, tai sen 

sisältö muuttuu. VisitKarelialta ei esimerkiksi voi laskuttaa enempää kuin mitä alkuperäisessä 
kumppanuushakemuksessa on alkuperäisesti sovittu. 

• Laskutuksesta sovitaan kumppanin kanssa sen jälkeen, kun päätös kumppanuudesta on tehty. 
• Lähtökohtaisesti kumppani maksaa mainoskustannukset ensin itse, jonka jälkeen toimija kirjoittaa 

VisitKarelialle laskun sovitusta osuudesta. 

https://webropol.com/s/kumppanuushaku2020


 

• Laskun liitteeksi liitetään alkuperäinen tosite, tai tositteet sekä lyhyt raportti toteutetusta 
toimenpiteestä. 

• Raportti on vapaamuotoinen, max. yksi A4. Raporttiin tulee liittää toteutuneen markkinoinnin aineisto 
(esim. kopio lehtimainoksesta, valokuvia, tai linkki aineistoon). 

Kuka kumppanuudet päättää ja millä perusteella? 

• Kaikki haussa olevat markkinointikumppanuudet käsitellään marraskuun alussa pidettävässä 
kokouksessa, jossa ovat paikalla VisitKarelian toimitusjohtaja Jaakko Löppönen, 
markkinointikoordinaattori Anne Kokkonen ja markkinoinnin harjoittelija Siiri Hämäläinen. Tarpeen 
mukaan kokoukseen voi osallistua myös muita asiantuntijajäseniä. 

• Kokouksesta tehdään pöytäkirja, johon kirjataan saapuneet kumppaniehdotukset ja näiden pisteytys (ks. 
valintakriteerit). Tämä pöytäkirja on julkinen asiakirja, joka lähetetään kaikille kumppanuutta hakeneille 
toimijoille. 

• Kaikkia ehdotettuja markkinointikumppanuuksia emme pysty toteuttamaan. Valitsemme toteutettavat 
toimenpiteet pisteyttämällä ehdotukset (ks. alla). Hakemuksia peilataan ennen kaikkea VisitKarelian 
perustehtävään: Maakunnallisen matkailukysynnän kasvattamiseen. 

 
VALINTAKRITEERIT & PISTEYTYS / TALVI 2020-2021 
 
Kumppanuushakemuksen maksimipistemäärä on 24 pistettä. Pistemäärä määrittelee ehdotusten 
kiinnostavuusjärjestyksen. Kun toimenpiteiden kiinnostavuusjärjestys on selvillä, vertaillaan ehdotusten 
kustannuksia. Lopullinen päätös siitä, mihin kumppanuuksiin VisitKarelia lähtee mukaan, muodostuu 
kiinnostavuusjärjestyksen ja käytettävissä olevan budjetin mukaan. On siis mahdollista, että jokin kiinnostava 
kumppanuushakemus ylittää budjetin, jolloin yhteistyö ei ole ko. toimenpiteen osalta mahdollista, tai 
vastaavasti, jokin pieni kumppanuus, jolla on pienempi kiinnostavuuspistemäärä, mutta kumppanuusraamiin 
sopiva budjetti, saa rahoituksen. 
 
VisitKarelia on varannut talvikaudelle 2020–2021 markkinointikumppanuuksiin 20 000 euroa.  
 
Pisteytyskriteerit on kuvattu tarkemmin seuraavalla sivulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A) YHTEISTYÖ, KOHDERYHMÄ JA VAIKUTTAVUUS (max. 12 pistettä) 
 
EHDOTUS (1 tai 2 pistettä): Onko ehdotuksen toteuttajana… 

• Yksi yritys, organisaatio tai tapahtuma, tai onko kyseessä yhden kunnan aluetta koskeva 
markkinointitoimenpide? (1 p) 

• Useampi yritys, organisaatio tai tapahtuma, jotka sijaitsevat eri kunnissa (2 p) 

UUTUUSARVO (1 tai 2 pistettä): Kohdistuuko markkinointi… 

• Jo olemassa olevaan ”vanhaan” yritykseen, tuotteeseen, tapahtumaan tai kokonaisuuteen? (1 p) 

• Uuteen yritykseen, tuotteeseen, tapahtumaan tai kokonaisuuteen? (2 p) 

YHTEISTYÖ (0 tai 1 piste) 

• Tehdäänkö toimenpiteessä yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa, esim. yhteismainos, yhteistuote? (1 p) 

VAIKUTTAVUUS MAAKUNNASSA (1 tai 2 pistettä) 

• Onko markkinointitoimenpide maakunnallisesti matkailukysyntään vaikuttava ja sitä kasvattava? (2 p) 

• Onko markkinointitoimenpide alueellisesti (esim. yksi kunta, yksi yritys) matkailukysyntään vaikuttava ja sitä 
kasvattava? (1 p) 

KOHDERYHMÄN LAAJUUS (2, 3 tai 5 pistettä) 

• Vaikuttavuus perustuu tapaamisiin/verkkotapaamisiin asiakkaiden kanssa, esim. messut (2 p) 

• Markkinointi kohdistuu yhden maakunnan tai kaupungin alueelle Pohjois-Karjalan ulkopuolella (2 p) 

• Markkinointi on kohdistettu useampaan maakuntaan tai kaupunkiin Pohjois-Karjalan ulkopuolella (3 p) 

• Markkinointi on valtakunnallista, esim. valtakunnallinen digikampanja (5 p) 

*** 
B) KIINNOSTAVUUS, INNOVATIIVISUUS JA SISÄLTÖ (max. 12 pistettä) 
 
KIINNOSTAVUUS / INNOVATIIVISUUS (0-8 pistettä) 

• Onko toimenpiteessä mukana uusia elementtejä, tai tapoja toimia? (2 p) 

• Tapahtuuko markkinointi kokonaisuudessaan digitaalisissa kanavissa? (2 p) 

• Huomioiko markkinointi kestävän/vastuullisen matkailun elementtejä? (2 p)  

• Jääkö markkinoinnista VisitKarelian käyttöön jotakin konkreettista markkinointiaineistoa, kuten valokuvia tai 
videoita? (2 p) 

VisitKarelia voi antaa lisäpisteitä markkinointiehdotukselle seuraavien kriteerien perusteella (0-4 p): 

• Toimenpiteessä tuodaan esille VisitKarelia -brändiä tai Pohjois-Karjalaa erityisen ansioituneesti (2 p) 

• Toimenpide huomioi koronavirustilanteen vaikutukset suunnitelmallisesti (2 p) 

Lisätietopyynnöt Annelle: anne.kokkonen@visitkarelia.fi p. 040 751 2744  
 
Ystävällisin terveisin,  
VisitKarelia  
 

mailto:anne.kokkonen@visitkarelia.fi

