
”Matkamuistoja 
haluttaisiin 
lisää myyntiin”
Paikallista identiteettiä kuvaavia 
tuotteita kaivataan

Kysyntää paikallisuudesta kertoville 
tuotteille löytyy matkailijoiden ja alueen 
vapaa-ajan asukkaiden sekä yritysten 
keskuudesta. Myös paikalliset ihmiset ja 
juuriaan vaalivat haluavat usein hankkia 
omaa paikkakuntaa kuvastavia tuotteita 
lahjoiksi ystäville ja sukulaisille.



Saimaan Aalto Oy tarjoaa ratkaisuksi riskittömän ja joustavan 
mahdollisuuden rakentaa tuotevalikoima, joka viestii paikallisesta 
omaleimaisuudesta ja brändistä. Pystymme luomaan kanssanne 
laadukkaiden ja kestävien käyttöesineiden valikoiman myytäväksi 

matkamuistoina ja lahjaesineinä. 

Nostetaan yhdessä Saimaa-brändi esiin ja 
vahvistetaan paikallista identiteettiä tuotteilla, 

jotka kertovat alueen tarinaa!



ESIMERKKITUOTTEITA

KAHVIMUKIT
Väh. 500 kpl/tilaus

PAINETUT LAUTASLIINAT
/SERVIETIT

Väh. 600 kpl/tilaus

VIILUPUISET TARJOTTIMET 
JA LEIKKUULAUDAT

Väh. 100 kpl/tilaus

KYLPYPYYHKEET
JA VILTIT

Väh. 100 kpl/tilaus

Saimaan Aalto suunnittelee haluttuihin 

tuotteisiin sovellettavat kuvitukset ja hankkii 

tuotteet valmistajilta. Kuvitukset 

suunnitellaan yhteistyössä siten, että 

paikalliset erityispiirteet nousevat esiin ja 

matkailubrändi vahvistuu. Tuotteiden viesti 

perustuu ensisijaisesti ilmeikkääseen 

kuvitukseen, jonka suunnittelu on Saimaan 

Aallon vahvuusaluetta.

Tuotteissa painotetaan vastuullisuutta: hyvää 

laatua, kestävyyttä, ekomerkintöjä, 

paikallisuutta ja kotimaisuutta. Kerromme 

asiakkaillemme tuotteista ja niiden 

valmistajista avoimesti ja valintoja voidaan 

tehdä vastuullisuuden perusteella. 



SUUNNITTELUESIMERKIT

Tarjoamme tuotteita meidän jo itse hyväksi 

toteamiltamme valmistajilta. 

Saimaan Aallon suunnittelemia tuotteita on 

esillä ja myynnissä verkkokaupassamme, 

Saimaa Collectionissa.

Tutustu tuotteiden ominaisuuksiin ja 

valmistajiin tarkemmin osoitteessa 

saimaacollection.fi

https://www.saimaacollection.fi/


Tuotteiden 
valinta ja ideointi

Kuvituksen 
suunnittelu

Tuotteiden 
tarkistus ja tilaus

Tuotteiden 
toimitus

TOIMINTAMALLI

Saimaan Aalto Oy vastaa minimitilausmäärän ylittyessä 

ilman erillistä veloitusta:

• Kuvituksesta ja tuotesuunnittelusta

• Tuotteiden tilaamisesta ja tuotannosta

• Toimituksista, hinnoittelusta ja laskuttamisesta

Haluamme tehdä yhteistyötä matkailutoimijoiden 

kanssa, jotta valittujen tuotteiden osalta päästään 

taloudellisesti järkeviin tilausmääriin. 

Yhteistyö on asiakkaalle (esim. matkailun 

alueorganisaatiolle) vaivatonta ja riskitöntä.

TARJOAMME LISÄKSI MUITA YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA



Saimaan Aalto Oy:n verkkokauppa Saimaa Collection

on keskittynyt Saimaa-henkisiin tuotteisiin. Siellä 

voidaan myydä yhteisiä tuotteita ja siten laajentaa 

niiden näkyvyyttä ja tunnettuutta. Näin Saimaan 

kaupungit saavat yhdessä ja erikseen lisää näkyvyyttä 

ja juuri teidän kaupunkinne viesti nousee esiin. 

Voimme ostaa osan toimituserästä suoraan Saimaa 

Collection -verkkokauppaan. Yhteistyössä Saimaa 

Collectionin kanssa saatte tuotteet myyntiin 

riskittömästi ja vähällä vaivalla.

SAIMAA COLLECTION 
-BRÄNDIYHTEISTYÖ

www.saimaacollection.fi



Brändiyhteistyössä

• Saimaan Aalto

• markkinoi, myy ja nostaa tuotteet 
aktiivisesti esille Saimaa 
Collectionin kanavissa

• hoitaa tuotteiden tilaukset, 
laskutukset ja jakelun

• säilyttää oikeudet designiin

• Käyttöoikeus yhteistyökumppanilla 3v 
viimeisestä tilauksesta tai sopimuksen 
mukaan. 

• Kolmansien osapuolien käyttöoikeudet 
sovitaan erikseen.

Normaalissa toimeksiannossa 
tarjouksen perusteella 

• Suunnittelu- ym. toimenpiteet tehdään 
aiemmin esitetyn toimintamallin 
mukaisesti

• Tuotteet toimitetaan tilauksen 
mukaisesti tilaajalle

• Täydet oikeudet siirtyvät tilaajalle

TOIMEKSIANTO VS. BRÄNDIYHTEISTYÖ



SAIMAA-YHTEISTYÖ

Saimaan Aallon designit kiteyttävät Lake 

Saimaa Purest Finland –brändin viestit 

ilmeikkäissä piirroskuvituksissa. Oli kyse 

käyttö- tai sisustustavarasta, brändiviesti 

tulee esiin kerta toisensa jälkeen tuotetta 

käytettäessä tai katsellessa!

Ehdotammekin koko Saimaan alueen 

tuotteiden tekemistä yhteistyössä: 

Edellä esitettyjen tuotteiden lisäksi mm. 

palapelit, juliste ja muut esim. kuvitetusta 

Saimaan kartasta kehitetyt tuotteet. 

Paikalliset yhteistyökumppanit – esimerkiksi 

matkailutoimistot – voivat osallistua 

kuvituksen ideointiin ja hyväksyä kuvituksen.

(Palapeli ja muistipeli valmistetaan Saksassa.)

SAIMAA-PALAPELI
1000 palaa, esim. 
kuvituskartasta

SAIMAA-MUISTIPELI
Esim. kaupungit ja 

nähtävyydet

KUVITETTU 
SAIMAA-KARTTA

Esim. juliste + muut 
tuotteet

ESIMERKKITUOTTEITA



Toteutuksen edellytys on riittävä tilausmäärä valituille tuotteille. 

Tuotteiden hinnan saamiseksi kannattavalle tasolle tulisi kasvattaa 

tilausmäärää ja jakaa tilaus yritysten, matkailuyritysten, 

lahjatavarakauppojen, museokauppojen, julkisen sektorin organisaatioiden 

sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Voimme yhdessä neuvotella isojen 

jälleenmyyjien kanssa jakelusta, jolloin volyymit ja hinnoittelu ovat vieläkin 

edullisempia. Saimaan Aalto Oy voi jakaa tilaukset ja hoitaa yhteistilaukseen 

osallistujien laskutuksen.

Hyvällä suunnittelulla saadaan Saimaa-brändiarvoja 
kuvaava ja tarinaa kertova upea ja laadukas tuote, laaja 

jakelu ja hyvä kate jälleenmyyjille!



Sovitaan aika aloituspalaverille ja 
käydään läpi teitä kiinnostavia

tuotteita ja kuvituksia!
RITVA KOKKONEN

050 536 0473

info@saimaanaalto.fi

mailto:info@saimaanaalto.fi

