
HÄMEENLINNA

KOKOUS & KONGRESSI

kumppanuus 2023-2024



MITÄ TEEMME? 

Hämeenlinna kokous & kongressi –palvelu käynnistää aktiivisen myyntityön, 
rakentaa pysyvän ja kehittyvän, toimijoiden ominaispiirteet ja tulevaisuuden 
tarpeet huomioiva b2b palvelumyynnin toimintamallin Hämeenlinnaan.   

Yritysten ja kaupungin yhteistyön avulla kasvatetaan b2b tapahtumien ja 
tilaisuuksien määrää, aikaansaadaan toimijoille lisää kannattavaa 
liikevaihtoa, ja näin ollen myös kasvatetaan kaupungin matkailutuloa ja 
lisätään samalla alueen elinvoimaa.

Visiona on olla houkutteleva tapahtumien Hämeenlinna.
Kasvava, menestyvä, palveleva, kestävästi rakentuva ja tunnettu. 



YHTEISTYÖN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT, 
TAVOITTEET JA TOIMINTAPERIAATTEET 

MYYNTITYÖ 

Tehdään toimenpiteitä, jotka tuovat alueelle euroja!

IMAGO- JA BRÄNDITYÖ (toimimme Hämeenlinna brändin alla)

Lisätään kilpailukykyä ja kiinnostavuutta alueen yhteismarkkinoinnilla ja -myynnillä! 

PALVELUSTRATEGIATYÖ

Varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kasvu tarjoamalla palveluja, jotka kiinnostavat!

YHTEISTYÖVERKOSTON KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN  

Hämeenlinna tapahtumatoimiala -yhteistyö ja edunvalvonta! 

VASTUULLISUUSTYÖ
Varmistetaan taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus omilla toimillamme!



MITEN? 

HÄMEENLINNA KOKOUS & KONGRESSI | HÄMEENLINNA CONGRESS toimii 

allianssimallilla, joka ei ole pääomasidonnainen vaan jossa yhteistyö perustuu yhdessä 

tuotettuun lisäarvoon, avoimuuteen ja luottamukseen. Ja jossa toiminnan riskit ja 

hyödyt jaetaan allianssissa mukana olevien toimijoiden kesken.

Toimintaa ohjaa Johtoryhmä, jolla on allianssin ylin päätösvalta, ja joka hyväksyy 

mukaan myös uudet jäsenet. 

Käytännön toimenpiteistä vastaa Ydintyöryhmä, joka on allianssin toimeenpaneva taho, 

ja jossa pyritään hyödyntämään sekä omia, että yhteistyössä mukana olevien 

toimijoiden olemassa olevia resursseja realistisesti ja viisaasti. 

Toimintaa hallinnoi Verkatehdas Oy. 



JOHTORYHMÄN JÄSENET   

Verkatehdas Oy, Janne Auvinen (pj.)
Vanajanlinna Oy, Mika Walkamo / Marko Majamäki 
Sokos Hotel Vaakuna, Jani Aaltonen
Tawastia Group, Lauri Manninen 
Scandic Aulanko, Outi Byman 
Linnan Kehitys Oy, Kari Saarinen 
Ammattiopisto Tavastia, Jouni Haajanen

Ydintyöryhmä: 
Karita Toivanen, Hämeenlinna kokous & kongressi 
Seppo Saarinen, asiantuntijajäsen 
Verkatehdas, viestintä 
Hämeenlinnan kaupunki, viestintä 
Linnan Kehitys Oy, asiantuntijapalvelut (markkinointi, viestintä ja hankkeistus)



KENELLE? 

Hämeenlinna kokous & kongressi -kumppanuus on tarkoitettu 
hämeenlinnalaisille toimijoille, jotka näkevät yhteistyöstä syntyvän hyödyn,
hyväksyvät johtoryhmän tekemät yleiset toimintalinjaukset sekä vastaavat 
muutoin laatu- ja palvelutasoltaan sopimuskumppaneille hyväksyttäviä 
kriteereitä. 

Yhteistyö perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja toisen 
kunnioittamiseen, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja kehittymisen. 
Tavoitteiden saavuttamisen.

Johtoryhmä hyväksyy uudet kumppanit mukaan toimintaan. 



RAHOITUSPOHJA & KUMPPANUUSMAKSU  

Hämeenlinna kokous & kongressi kumppanina pääsette mukaan 
aktiiviseen verkostoomme sekä toimenpiteisiimme. 

• Hämeenlinnan kaupunki 50 000 € / vuosi

• Yritysten perusrahoitus min. 50 000 € / vuosi

• Uusille kumppaneille tarjoamme kumppanuuspakettia hintaan 1500 € / vuosi 
(+ alv 24%) sisältäen sovitut toimenpiteet ja näkyvyyden. 

• Kumppanuuskausi 1.1.2023-31.12.2024. Laskutus 1 x vuosi. 

• Ei komissiomaksuja erikseen.  

• Toimitaan tehokkaasti niillä resursseilla mikä on, kaikki saatu rahoitus ohjataan 
suoraan myynnin toimenpiteisiin ja toiminnan kehittämiseen.   



VUODEN 2023 TOIMENPITEITÄ 
Kevät: 

1. Verkkosivut www.hameenlinnakongressi.fi auki helmi-maaliskuussa 2022

2. virtuaaliesite ja myyjien materiaali valmiiksi helmi-maaliskuussa 2022

3. Matkailuseminaari – kokous & kongressi 14.3.2023 

4. Kokous- ja kongressimessut 22.-23.3.2023 

5. Kevään myyntikampanja (kohde- ja K&K palvelun esittely, kongressimessut)

Syksy: 

1. Myynninedistämistoimenpide x 1 (messut, virtuaalitapahtuma, tutustumiskierros tms.) 

2. Syksyn myyntikampanja (kohde- ja K&K palvelun esittely, esimerkkiohjelmat) 

3. Pikkujoulukampanja; kärkiteemana ravintolat & ruoka  

4. Olette mukana aktiivisessa myyntisalkussa ympäri vuoden (tarjoamme vain kumppanikohteidemme palveluja) 

*pidätämme oikeuden muutoksiin 

http://www.hameenlinnakongressi.fi/


Yhteistyössä

Karita Toivanen

Kokous- ja kongressipäällikkö

Hämeenlinna kokous & kongressi

karita.toivanen@hameenlinnakongressi.fi

p. 040 5661 662

mailto:karita.toivanen@hameenlinnakongressi.fi
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