
Tervetuloa mukaan tutustumaan saaristolaismystiikkaan 
ja vierailemaan Vaasan seudun parhaissa yrityskohteissa. 
Tapaamme menestyneitä yrittäjiä sekä kuulemme tari-
nat, jotka siivittävät suomalaista osaamista kansainvälisil-
le markkinoille. Yhteistä yritykselle on luja usko omaan 
tuotteeseen, korkeat laatuvaatimukset sekä suomalaista 
luontoa kunnioittavat arvot. 

Lue lisää vierailukohteistamme ja lähde mukaan verkos-
toitumaan ja kuulemaan ideoita, miten voisit kehittää 
omaa toimintaasi! Matkasta on hyötyä jo toimiville mat-
kailualan yrittäjille.

Hinta 200 € + alv 24 %. Sisältää ohjelman mukaiset 
matkat, yöpymisen Kalle´s Inn majatalossa, yritysesitte-
lyt, lounaat ja illallisen. Jos haluat majoittua lasi-iglussa, 
tiedustele hintaa Maija Pitkoselta.

Mukaan mahtuu 17 yrittäjää Hämeen alueelta.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2018
www.proagria.fi/hankkeet/palma-9769 

Lisätietoja: Maija Pitkonen, +358 (0) 400 461 707

Ammattimatka 

Parhaita matkailualan 
yritysesimerkkejä  

Tiistai 6.11.18*

7.00 Lähtö Hartolasta

8.00 Lahden matkakeskus

9.00 Hämeenlinna 

11.00 Luomajärven Hevoskievari,  
  yritysesittely ja lounas

14.00 Kyrö Distillery, yritysesittely

17.30 Kalle´s Inn
  Majoittuminen

18.00 Yritysesittely ja illallinen

Keskiviikko 7.11.18*

8.00 Kalle´s Inn, aamiainen

9.30 Bock’s Corner Brewery,  
  yritysesittely

14.00 Frantsilan Hyvän Olon  
  Keskus, lounas

16.30 Kotimatka alkaa

18.00 Hämeenlinna

19.00 Lahden matkakeskus

20.00 Saapuminen Hartolaan

*Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.  



LUOMAJÄRVEN HEVOSKIEVARI OY
- Keskiössä palvelujen paketointi, oston helppous ja ruoka

Luomajärven maalaismaisemat Ikaalisissa tarjoavat oivat puitteet 
rentoutumiseen, juhliin, ratsastukseen ja majoitukseen. Palvelut ovat 
tuotteistettu ja helposti varattavissa suoraan verkkosivuilta. Asiakas 
voi valita valmiista lomapaketeista tai suunnitella yhdessä yrittäjän 
kanssa oman paketin. Hevoskievarin isäntä Mika Haagmann tarjoilee 
rehtiä, kotimaisista raaka-aineista valmistettua maalaisruokaa, jossa 
on vaikutteita Ranskan ja Italian maalaiskeittiöistä. Yrityksen FB-sivuja 
seuraa kunnioitettavat 5360 tykkääjää!

www.luomajarvenkievari.fi

KYRÖ DISTILLERY COMPANY
- Harkittu brändäys markkinointiviestinnän ytimenä

Kyrö Distillery Company sai alkunsa saunan lautella, viiden ystävän 
siemaillessa amerikkalaista ruisviskiä. Muutaman vuoden sisällä ruis-
tislaamo perustamisesta saatiin ensimmäiset kansainväliset palkinnot 
arvostetusta alkoholikilpailusta. Se edesauttoi myyntiä, sillä nykyisin 
tuotteita myydään jo lähes 30 maassa ja puolet liikevaihdosta tulee 
viennistä. Pelkästään kilpailuvoitot eivät kanna markkinointia, joten 
brändin rakentamiseen ja suunnitelmalliseen markkinointiin panoste-
taan jatkossa entistä enemmän. 

www.kyrodistillery.com

KALLE´S INN
 – Uudistuva ja saaristolaismystiikkaa hyödyntävä yritys

Huikea ja ainutlaatuinen saaristoelämys, joka tarjoaa unohtumatto-
man kokemuksen henkeäsalpaavassa ympäristössä merenrannan 
rauhan ja luonnonkauneuden ympäröimänä. Täydellinen pitopaikka 
tilaisuudelle, olipa se sitten liike- tai yksityistilaisuus, perinteinen tai 
eksoottinen, virallinen tai rento. Tilaisuudet räätälöidään asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Majoituksen lisäksi tarjolla on erilaisia elämys-
palveluja. Yritys sai Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -tunnuksen vuon-
na 2018. Lisäksi yritys kehittää toimintaansa yritysryhmähankkeessa.

www.kallesinn.com

BOCK’S CORNER BREWERY
– Kongressiasiakkaille kokouspaketteja panimomiljöössä

Yritys on itsenäinen panimo ja pubi, joka jatkaa 1865 alkanutta pa-
nimoperinnettä Vaasan Pukinkulmassa. Panimo valmistaa mielenkiin-
toisia juomia niiden juotavuutta unohtamatta. Ennen kaikkea panimo 
haluaa edistää kulttuuria ainutlaatuisella yhdistelmällä vanhan pani-
momiljöön tunnelmaa, yhteisöllisyyttä ja laadukkaita tuotteita, siksi he 
puhuvatkin ”kulttuurijuomista”. Panimon yhteydessä toimii myös ra-
vintola terasseineen, kongressikeskus, tilaussaunoja sekä kyläkauppa, 
joka myy mm. oluita, siidereitä, lihaa ja lahjoja.

www.bockscornerbrewery.com

FRANTSILAN HYVÄN OLON KESKUS
– Elämyksiä ja yrttejä Hämeenkyrön vehmaissa maisemissa

Hyvän Olon Keskuksen konsepti rakentuu luonnonrohtojen, yrttien ja 
luontaishoitojen varaan.  Frantsila Spa on ainutlaatuinen kokonaisuus 
hemmottelevia hoitoja, lempeitä löylyjä ja kylpemistä tähtitaivaan alla. 
Saatavilla on kattavia kokouspaketteja, TYKY- ja TYHY- päiviä vuosisa-
taisessa miljöössä nykyaikaisella kokoustekniikalla varustettuna. Paikal-
la pidetään lukuisia ulkopuolisten tahojen järjestämiä kursseja, jotka 
ovat avoimia kaikille. Tilalla on mahdollisuus myös majoittua ja nauttia 
lomasta täyshoidossa, rentoutuen luonnon helmassa yrttipolulla tutus-
tuen yrtteihin ja kuunnellen metsäkosken rauhoittavaa solinaa. 

www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi

Kuva: Kalle´s Inn / Esa Siltaloppi

Kuva: Frantsilan Hyvän Olon Keskus

Kuva: Kyrö Distillery

Kuva: Luomajarvenkievari

Kuva: Bock´s Corner Brewery


