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Euroopan 500 aluetta ja 100.000 kuntaa taistelevat
samoista niukoista resursseista

Maineen merkitys paikalle
• Paikan maine on tulevaisuudessa paikan
ja sen asukkaiden arvokkain omaisuuserä
globaalissa
l b li
kil
kilpailussa.
il
• Paikan substanssi ei riitä vaan mielikuvat
ratkaisevat.
• Maine ei tule promootion keinoin
keinoin, vaan
tekojen ja toiminnan, onnistumishelmien ja
k t
kertomusvirran
i
kautta.
k tt
• Think Big! Erotu!

Miksi paikan brändi?
•
•
•

•
•
•
•

Paikkasodassa
P
ikk
d
jokainen
j k i
paikka
ikk kilpailee
kil il jjokaisen
k i
ttoisen
i
paikan
ik kkanssa
osuudesta tuloihin, mieliin, kykyihin, näkyvyyteen ja resursseihin.
Ellei paikka johda omaa mielikuvaansa, sen tekee yleinen tietämättömyys
tai sattuma.
Ellei paikka ”merkitse” mitään, sillä on vähän mahdollisuuksia saada
huomiota. Useimmat meistä eivät mieti kaukaista paikkaa muutamaa
sekuntia enempää vuodessa.
Paikan on näyttäydyttävä aina täsmälleen itsensä näköisenä julkisuudessa.
Yksittäiset satunnaiset asiat eivät merkitse vaan säännölliset jjatkuvat seikat
vuosien aikana.
Asioitten on oltava vetovoimaisia totuuksia ja relevantteja kohderyhmälle.
Paikka jolla on vahva brändi
Paikka,
brändi, tarvitsee vähemmän työtä ja rahaa
markkinointiinsa, koska markkinat jo uskovat paikan tarinaan.

P ik b
Paikan
brändäys
ä dä h
hyvä
ä alku
lk
• Brändäys on paikan markkinoinnin yksi
näkökulma (kuten paikan olemuksen
kehittäminen) ja hyvä keino aloittaa paikan
markkinointi.
• Jos paikka päättää, mitä se haluaa brändinsä
olevan, se voi ohjata olemustaan ja palveluitaan
yhdenmukaiseksi valitsemansa identiteetin
kanssa.
• Kattobrändin lisäksi kullekin osamarkkinalle
tarvitaan ala-brändi, jotka eivät saa olla
ristiriitaisia keskenään eikä kattobrändin kanssa.

Vahva paikkabrändi voi:
• Lisätä vetovoimaa uusiin yrityksiin ja
investointeihin.
• Lisätä kävijöitä, edistää matkailun tavoitteita.
• Vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
• Saada näkyvyyttä ja arvostusta.
• Vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden identiteettiä
ja itsetuntoa.
• Vaikuttaa asiakkaisiin ja heidän käyttäytymiseen.
• Houkutella osaavaa työvoimaa ja ammattilaisia.

Paikan markkinoinnin kohderyhmiä
y
“haulikolla ampuen” ei saa tuloksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nykyiset (toivotut) seudun yritykset
Uudet yritykset ja investoinnit
Nykyiset asukkaat
U d t (toivotunlaiset)
Uudet
(t i t l i t) asukkaat
kk t
Kyvykäs työvoima
Turistit/matkailijat
Yritys /kongressivieraat
Yritys-/kongressivieraat
Yritysten erilaisia toimintoja
Vi ti ja
Vientij kkv. markkinat
kki t

Kohdemarkkinat
Katto
Yritykset

Vierailijat

Työvoima

Asukkaat
Läpäi
sevät
kärjet

Ydinviesti
A
Arvolupaus
l

Ydinviesti
A
Arvolupaus
l

Ydinviesti
A
Arvolupaus
l

Brändin
Identiteetti

Miten omistajat haluavat
brändin koettavan
kohderyhmässä

Brand Position:
Brand Position:
Brändin
asemointi

segmentointi
Se osa brändiidentiteettiä ja
arvoväittämää
viestitettynä
kohderyhmälle, joka
osoittaa kilpailuedun
kilpailijaan
verrattuna jossakin
asiakkaalle tärkeässä
asiassa.

Brändi

Imago

Miten brändi
todellisuudessa koetaan

RAINISTO
KAUPUNGIN STRATEGINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄOHJELMABRÄNDÄYKSEN RAAMIT
1. KÄYNNISTÄMINEN JA ORGANISOITUMINEN -OSIO

Rainisto:
Strategisen brändi-ohjelman
rakentamisen prosessi

o
o
o
o
o

Hankkeen tiedottaminen
Johdon ja toimijoiden sitouttaminen
Eri tahojen sisällyttäminen prosessiin
Sisärinki ’Ohjausryhmä’
Aloitus -work-shop

2 kk

2. TUTKIMUS -OSIO
Kvalitatiivisin menetelmin selvitetään
o Millaisena kaupunki nähdään Suomessa kohdemarkkinoilla
o Ulkomaisissa kohdeyleisöissä
y
jjoihin py
pyritään vaikuttamaan
o Muutostekijät ja vaikutukset
o SWOT
o Millaiset tekijät brändi-identiteetissä hyödyttäisivät eri sidosryhmiä
o Tutkimustulosten tiivis analyysi ja tulkinta -work-shop.

3 – 4 kk

3. STRATEGINEN TYÖSKENTELY / BRÄNDI IDENTITEETTI-OSIO
o
o
o
o
o
o

Johtopäätösten tekeminen tutkimusosion tuloksista
Visio, strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät
Strateginen toimenpideohjelma: Brandi-identiteetin elementtien valinta
Missio, visio, ydinajatus, identiteetti, arvolupaus, segmentointi,
asemointi, brändin rakenne, >visuaalinen ilme
Strategisen markkinointisuunnitelman raamit
O
Organisoituminen,
i it i
t ö j k rahoitus
työnjako,
h it

3 – 4 kk

4. TOIMEENPANO- ja JALKAUTUSSUUNNITELMIEN LAATIMINEN OSIO
o
o
o
o
o

Integroivat toimeenpanosuunnitelmat: Toimenpiteet, aikataulut,
kkustannukset,
t
k t vastuutus,
t t
k di
koordinaatio
ti
Arvointi ja viestintä
Seurannan järjestelyt
Suunnitteluvaiheen päättäminen ja raportointi
Päätös-workshop

2 – 3 kk

5. IMPLEMENTOINTI JA SEURANTA
5 – 10 vuotta

Paikan brändin haasteita
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollin vaikeus- ei yhtä omistajaa
Kollektiivinen luonne, kymmeniä toimijoita, yksi brändi
Matkailutuotteen elämyskeskeisyys
Politiikan läheisyys
Yhteisen näkemyksen löytäminen ja sitoutuminen
(verkostona)
A i k kokoaa
Asiakas
k k
ja
j kuluttaa
k l
tuotteen itse
i
Palvelutuote kehittyy sitä kulutettaessa ja samalla
t t tt
tuotettaessa
- aineetonta
i
t t palvelua
l l eii voii varastoida
t id
Rajalliset taloudelliset ja henkiset resurssit
S
Sesonkivaihtelut
ki iht l t

Paikan brändäys pähkinänkuoressa
.

1 Organisoidutaan: muodostetaan ohjausryhmä - ja sidosryhmät mukaan

prosessiin. Yritysten edustus ryhmässä on elintärkeää.

2. Kotiläksyt: markkinoinnin SWOT-analyysi. Millaisena paikka nähdään
kohdemarkkinoilla? Mikä on muutostekijöiden imagovaikutus?
3. Tutkimustiedon perusteella muodostetaan brändi-identiteetti (tahtotila) ja
visio 2020 , arvolupaukset ja ydinviestit kohderyhmille. Tarjous asemoidaan
kohdemarkkinoilla suhteessa kilpailijoihin.
p j
4. Vasta sitten graafinen ilme, logo, iskulauseet (jäävuoren näkyvä huippu).
Brändin strateginen
g
sielu ui syvällä
y
pinnan
p
alla.
5. Yhdenmukainen ja pitkäjänteinen operatiivinen toteutus; seuranta ja
raportointi. Kyseessä on jatkuva prosessi, 10 vuotta on realistinen aika
odottaa tuloksia.

Esimerkkejä, käytännön sovelluksia
(esitys sisältää kuvia)

V h
Vahvan
paikkabrändin
ikk b ä di h
hyötyjä
öt jä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Differoi ja erottaa kilpailijoista: kansallisesti – kansainvälisesti.
Tuottaa tunnepohjaisia hyötyjä.
Helpottaa asiakkaan päätöksentekoa, vähentää tiedonhakua ja
pienentää riskiä.
Suojaa markkina-asemaa ja tuo pitkäaikaisia strategisia etuja.
Tukee innovaatioita ja toimii “punaisena lankana”.
Kiehtoo henkilökuntaa ja sidosryhmiä: parantaa itsetuntoa.
Tehostaa
e ostaa markkinointitoimenpiteiden
a
o t to e p te de hyötyjä.
yötyjä
Yhdistää sateenvarjona syntyvän goodwill-arvon.
Toimii laadun takuuna, suojaa ‘kupruissa’.
Paikat voivat oppia yrityksiltä
yrityksiltä, joille brändi on ollut yli 100 vuoden
ajan varallisuuden dynamo.

Bränditiekartan rakenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikä paikka/alue?
Perustehtävä ja visio
Arvot
Strategiaa tukevat kärjet
Kuvakollaasi –mielikuvavisio 2020
Valitut kohderyhmät
Katto- ja kärkiviestit
Tarina
Jalkautus, seuranta, mittarit
Liiteaineistot
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

Kokemusperäisiä kultaisia
ohjeita
1. Paikkoja voidaan markkinoida yhtä hienostuneesti ja
tehokkaasti kuin yritysten tuotteita ja palveluja.
2 Pelkkä
2.
P lkkä substanssi
b t
i eii riitä,
iitä mielikuvat
i lik
t ratkaisevat
tk i
t
voittajat.
3 Paikan markkinointi on tehokas paikan taloudellisen
3.
kehittämisen työkalu.
4 Paikan markkinoinnin prosessi alkaa strategisella
4.
markkinoinnin SWOT-analyysillä.
5 Varauduttava pitkäjänteiseen,
5.
pitkäjänteiseen yhdenmukaiseen ja
systemaattiseen työhön, mikä on investointi.
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Kultaisia ohjeita
6. Paikka saa sellaisia tuloksia, mitä se mittaa. Laadulliset
ja määrälliset tavoitteet ovat välttämättömiä.
7 B
7.
Brändin
ä di kehittämisen
k hittä i
on oltava
lt
yhdenmukainen
hd
k i
paikan
ik
substanssin kanssa. Promootiota vasta kun tahtotila ja
väite ovat lähellä toisiaan
toisiaan.
8. Suuremmat hankkeet eivät onnistu ilman PPPyhteistyötä win
win-win
win –hengessä.
hengessä. Yritysedustus
tarvitaan ohjausryhmään.
9. Prosessi ei onnistu ilman p
poliittista yyhtenäisyyttä
yy jja
yhdenmukaisuutta.
10. Resurssien ollessa rajalliset, selektiivisyys ja
kohdistus on kriittistä.
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Kultaisia ohjeita
11. Merkkituotteistaminen on tehokas tapa käynnistää
markkinointi. Katto- ja alabrändien tulee olla keskenään
ristiriidattomia ja yhdensuuntaisia.
yhdensuuntaisia
12. Alueen yritysten mielikuvat ja paikan positiivinen
brändi hyötyvät toisistaan
toisistaan.
13. Investointi täysin uusiin asioihin useimmiten
epäonnistuu; kannattaa keskittyä olemassa olevaan
perussubstanssiin.
14. Sisäinen jja sidosryhmämarkkinointi
y
ovat
avainasemassa.
15. Parhaat käytännöt ovat vielä kehitteillä.
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Paikan markkinoinnin
sudenkuoppia – kehitettävää
1.
2.
3.
4.
5.

Vastuu- ja koordinointipelisäännöt määrittämättä.
Riittämätön julkinen perusrahoitus.
Kotiläksyt (SWOT) tekemättä tai kesken.
Tarjous ei perustu asiakashyötyyn ja -lisäarvoon.
Epätarkka segmentointi ja positiointi. Todellinen ”point
of difference” (erottuvuustekijä) puuttuu.
6. Ristiriita alaviestien ja kattobrändin välillä.
7. Valitut identiteettitekijät (kärjet) eivät vastaa
realiteetteja.
lit tt j
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Sudenkuoppia -kehitettävää
8. Puutteellinen markkinoinnillinen kyky- ja
organisointikapasiteetti.
9 Leadership
9.
L d hi epätasapainossa
ät
i
operatiivisen
tii i
ttoiminnan
i i
kanssa.
10 Laaja-alainen
10.
Laaja alainen sitouttaminen puutteellista
puutteellista.
11. ”Prosessisattumia” ei ole ennakoitu suunnitelmissa.
12 Puuttuu
12.
P tt ”yhden
” hd luukun”
l k ” –palvelukonsepti
l l k
ti yrityksille.
it k ill
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MAABRÄNDÄYKSEN TOIMENPIDEOHJELMAN
VIISI PÄÄVAIHETTA ((Moilanen & Rainisto))
1. KÄYNNISTAMINENJAORGANISOITUMINEN
•
•
•

Hankkeennäkyväksitekeminen
Sit tt i
Sitouttaminen
Organisoituminen

2.TUTKIMUSVAIHE
•
•
•
•

LLaajatsidosryhmäkeskustelut
j t id
h äk k t l t
SuomiͲkuvaSuomessa
SuomiͲkuvaulkomaillajakilpailijaͲanalyysi
Tulostenanalyysijatulkinta

3.BRÄNDIͲIDENTITEETINMUODOSTAMINEN
•
•
•

BrändiͲidentiteetin elementtienvalinta
Konseptinkeskusteluttaminensidosryhmillä
St t i
Strategisensuunnitelmanlaatiminen
it l
l ti i

4.TOIMEENPANOͲ JAJALKAUTUSSUUNNITELMIENLAATIMINEN
•
•
•

Integroivientoteutussuunnitelmienlaatiminen.
T i
Toimenpiteidenjatoimijoidenkeskinäinenkoordinaatio
it id j t i ij id k ki äi
k di ti
Seurannanjärjestelyt

5.IMPLEMENTOINTIJASEURANTA
•
•

SSuunnitteluvaiheenpäättäminen
itt l ih
äättä i
Toimenpiteidenkäynnistäminenstrategisensuunnitelman
mukaisesti

4C matkailubrändi
tk il b ä di

C ti
Creative

Cool

C t
Contrasts
t

Credible

Teknisesti,

Kiva, nasta,

Vuodenajat,

Infrastruktuuri,

tieteellisesti ja

trendikäs ja

itä-länsi,

palvelu, turvallisuus,

kulttuurisesti houkutteleva
houkutteleva,

viileän raikas

kylmä-lämmin
kylmä
lämmin,

teknologia
teknologia.

arkkitehtuuri ja

yötön yö – kaamos,

design,

sauna-avanto

luovaa hulluuttakin
4.6.2013

Seppo Rainisto Kiitos!
Paikan brändin ja markkinoinnin asiantuntija
•Tuonut Suomeen ja kehittänyt pioneerina ”paikan brändi”-käsitettä (1999-)
•Editorial Board in jäsen (2004-): Journal of Place Branding and Public Diplomacy
•Advisory Board in jäsen (2008-): Association for Place Branding
•Asiantuntijana
Asiantuntijana Finland Promotion Boardin/UM/MEK,
Boardin/UM/MEK Baltic Sea Region,
Region Greater
Helsinki Promotion, Espoon, Seutukaupunkiverkoston, Salon, Sastamalan ja Place
Marketing Oy:n brändihankkeissa.
•Kuntamarkkinoinnin SM-tuomaristossa -2009 ; kunnat.net ”Verkkotohtori”
•Tutkimusta/valmennusta mm: Helsinki, Pohjois-Savo, Kuopio, E-Pohjanmaan
järvialue/Alajärvi, Pohjanmaa/Vaasa, Asikkala, Lahti, Hyvinkää, Kauhajoki, Kurikka,
Kauniainen Konnevesi,
Kauniainen,
Konnevesi Kotka,
Kotka Kouvola,
Kouvola Loimaa,
Loimaa Pomarkku,
Pomarkku Valkeakoski
Valkeakoski, Nokia
Nokia,
Savonlinna, Iisalmi,Tampere, Seinäjoki, Turku, Viitasaari, Otepää, Riika, Pärnu,
Tallinna, Poznan, Portimao Algarve, Tukholma..
•Tekniikan tohtori –Teknillinen korkeakoulu ; KTM/ekonomi/ Helsingin
kauppakorkeakoulu
•Ensimmäinen aihealueen tohtorin väitöskirja: ”Success Factors of Place Marketing”
-Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina, Chicago (2003)

•Yritystaustaa: Huhtamäki/Leaf & PepsiCola, Asko, Amer, Jyväshyvä. Globaaliohjelma-asiantuntija (TEM 2000-). Yritysbrändien parissa 30 v/ ulkomailla 10 v
•Kirjoittanut
•”Suomen Maabrändin Rakentaminen” (2008 KTT Moilasen kanssa)
•”How to Brand Nations, Cities and Destinations. A Handbook for Place Branding”.
Palgrave-Macmillan (2009)
•”Place
Place Marketing and Branding: Success Factors and Best Practices
Practices”.. Lambert
Academic Publishing (2009)
”Kaupunkibrändi,Case Helsinki ja Lahti” (2008) -”Markkinoinin ABC” (2006)”Kuntabrändin kehittäminen (2005) –”Kunnasta brändi(2004) –
•China´s City Marketing Handbook, Preface (2009)
•tieteellisiä ja muita artikkeleita & yritysmarkkinoinnin julkaisuja

”Dr. Seppo Rainisto and Dr.Teemu
Moilanen have produced a book which
in my mind will be one of the most valuable
documents in the place marketing literature.
No nation, cityy or p
place should undertake the
challenging task of marketing itself without
first reading this book.”

Professor Philip Kotler

