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on kuvapäiväkirja ammattimatkasta 
kauniiseen Sloveniaan, missä matkalle 
osallistuneet yrittäjät tutustuivat maan 
maaseutumatkailuun palvelumuotoilun 
ja matkailun kehittämisen näkökulmasta.



Ideoita
matkailun 
kehittämiseen
PALMA-projekti järjesti ammattimatkan Sloveniaan Päijät- ja Kanta-

Hämeen matkailualan yrittäjille keväällä 2019. Matkalla tutustuttiin 

erilaisiin maaseutumatkailukohteisiin palvelumuotoilun ja matkailun 

kehittämisen näkökulmasta. Yrittäjät havainnoivat ja vertaisarvioivat 

erilaisia palveluympäristöjä ja toimintatapoja, ja tätä kautta oppivat 

tunnistamaan kehityskohteita omassa yritystoiminnassaan. 

Vierailukohteita olivat mm. tippukiviluola Postojna Cave, Vogel-vuori, 

aktiviteettipalveluyritys Life Adventures, viinitila Kmetija Tomazic, sekä 

erilaiset ravintola- ja majoituspalvelut Gostilna Theodosius, Vila Podvin, 

Garden Village Bled, Herbal Glambing, Beeland ja Raduha House. 
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Seikkailua
jylhissä
maisemissa
Slovenia on nouseva matkailumaa. Slovenia valittiin ammattimat-

kan kohteeksi sen luonnon monimuotoisuuden, mielenkiintoisten 

vierailukohteiden ja lyhyiden välimatkojen vuoksi. Muutaman sadan 

kilometrin matkalla näkee upeita maisemia vuoristoista viinitiloihin 

ja kaupungeista kyliin.

”Slovenia matkakohteena oli monenkertaisesti parempi kuin osasin 

odottaa ja todellakin yllättävä. Puhtaus, ystävällisyys, toimivuus ja 

moderni maa. Upeat maisemat ja ruokaa tuoreista raaka-aineista”, 

kommentoi matkalle osallistunut yrittäjä.





Vipavan viinilaakson viljelmiä. Slovenialaisen viinin maku ja laatu yllättivät positiivisesti.



Kaupunkinäkymiä Slovenian pääkaupungista Ljubljanasta.



Sloveniassa on vain kaksi järveä, joita hyödynnetään maan markkinoinnissa esimerkillisesti. Bled-järvellä pääsee veneajelulle.



Postikorttikuva  Bohijnin alueen kylästä.



Upeita yksityiskohtia Postojna Cave tippukiviluolasta ja Vogel-vuorelta. Sloveniassa osataan hienosti markkinoida luonto- ja aktiviteettikohteita.



Julisiin alppeihin kuuluva Vogel on osa Triglavin kansallispuistoa. Kaapelihissillä pääsee ihailemaan maisemia 1537 metrin korkeudesta.



Värikästä 
lähiruokaa ja
hyvää viiniä
Vierailukohteissa tarjoiltiin runsaasti lähi- ja luomuruokaa. 

Annoksissa oli kiinnitetty huomiota väreihin, monipuolisiin makuihin 

ja esillepanoon. Erilaisia raaka-aineita, kuten esimerkiksi hirssiä, 

polentaa, hamppua tai possun poskea, käytettiin yllättävästi 

ja monipuolisesti. Raaka-aineiden hankinnassa hyödynnettiin 

oman kylän tarjontaa, omia viljelmiä ja ruokamarkkinoita. Ruoan 

alkuperää osattiin myös tarinallistaa vieraille, ja yrittäjät totesivat, 

että tarinallisuus tukee mieleenpainuvaa ruokaelämystä.





Vierailukohteiden ruoka-annoksissa oli värien ja makujen sinfoniaa.



 Kmetija Tomazicin viinikellarissa kypsyy maukkaita viinejä. 



Vehreys lisää elämyksellisyyttä ja viihtyisyyttä ruokailutiloihin. Mielikuvitukselliset ratkaisut jäävät mieleen.



Syötävät kukat ja yrtit ovat kauniita koristeista annoksille. Hienot esillepanot saavat ruoan näyttämään herkullisemmalta.



 Lähi- ja luomuruoka sekä ruoan terveellisyys ovat ruokatrendejä, joita matkailijat arvostavat.



Parhaimmissa annoksissa oli yllättävyyttä, monipuolisia makuja ja paljon väriä.



Majoitus
osana
maisemaa
Slovenian vierailukohteissa mieleenpainuvinta oli uniikit, luovasti 

toteutetut liikeideat, joissa luonto on vahvasti läsnä. Palvelut 

osattiin tarinallistaa houkuttelevasti ja ekologisuus oli huomioitu 

toiminnassa. Asiakkaille oli luotu mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen 

ja erilaisiin aktiviteetteihin. Rakennettu ympäristö oli viimeiseen 

nurkkaan asti mietitty ja nähtävillä oli hauskoja toteutuksia sekä 

kauniita luonnonmateriaaleja. Yrittäjät huomasivat, että loistava 

idea, upeat kuvat ja markkinointiin panostaminen tuovat asiakkaita 

maailman ääristä!





Slovenian vierailukohteissa mieleenpainuvaa oli omaperäiset majoitusratkaisut sekä puun ja muiden luonnonmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa.



Kirkas konsepti houkuttelee asiakkaita. Beelandissa tarjotaan majoituspalvelujen lisäksi hyvinvointipalveluja, mehiläismeditaatiota ja omia hunajatuotteita.



Theodosius Forest Villagen huoneistojen suurista ikkunoista tulvii luonnonvaloa. Luonnon helmassa majoittuminen rentouttaa mieltä.



Hapettuneesta raudasta valmistettuihin konttihuoneistoihin yhdistyi tarina alueen maaperän rautapitoisuudesta. 



Garden Village Bledin ainutlaatuisen konseptin muodostivat puurakentaminen, luksusretkeily ja ekologisuus.

Postojna Cave tippukiviluola



Garden Village Bledissa matkailijat voivat majoittua glamping-teltoissa, puumajoissa ja teltoissa kohisevan kosken yllä. 



Herbal Glamping tarjoaa majoitusta glambing-teltoissa. Luonnon ja rakennetun ympäristön kokonaisuus oli tarkoin suunniteltu.



Kohteessa ajatuksia herättivät muun muassa yhteisöllisyyttä lisäävä nuotiopaikka ja viimeistellyt yksityiskohdat.



Herbal Glambingin erityispiirteenä on oma yrttitarha. Omia yrttejä hyödynnetään esimerkiksi kasvohoidoissa ja hieronnassa.



Rakennettuun ympäristöön voi tuoda luonnon tunnelmaa ja elämyksellisyyttä vehreillä istutuksilla, vesielementeillä ja luonnonmateriaaleilla.



Raduha House on hieno esimerkki toteutuksesta, joka on tehty luovasti ja taidolla. Rakennukset ja puutarha olivat täynnä kauniita yksityiskohtia.



Arkkitehdin suunnittelemat erikoiset tolppien päällä seisovat puumajat tekivät suuren vaikutuksen. 



Kiitos 
matkalla
olleille!
Slovenian tarjoamat matkailupalvelut, vieraanvaraisuus ja puhtaus 

yllättivät positiivisesti. Monet paikalliset yrittäjät ovat ymmärtäneet 

markkinoinnin ja yhteistyön merkityksen liiketoiminnassaan ja 

konseptit ovat loppuun asti mietittyjä. Matkan kokeneet yrittäjät 

saivat uusia ajatuksia oman liiketoimintansa kehittämiseen. Hyvänä 

kotiläksynä on omien vahvuuksien ymmärtäminen ja hiominen 

timanttiseksi palveluksi!






