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Markkinointikanavien esittely
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Tämä tuotos käsittelee yleisimpiä markkinointikanavia, joita voidaan käyttää hyväksi majoitusalalla. Markkinointikanavat on

valittu laadukasta, luonnon rauhassa sijaitsevaa pientä kokoushotellia silmällä pitäen. Tuotos on toteutettu

ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Mikä on markkinointikanava?

Markkinoinnin tärkein lähtökohta on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen. Asiakkaan ymmärtämisen

tärkeys perustuu siihen, että asiakkaat ostavat palveluja tai tuotteita vain jos ne tyydyttävän heidän tarpeitaan.

Markkinointikanavalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimijoita ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on herättää

potentiaalisen asiakkaan huomio, kiinnostus ja ostohalu. Markkinointikanavassa liikkuu informaatio tuotteesta ja

palvelusta, jota yritys myy. Jokaisen kanavan tarkoitus on saada tämä informaatio kuluttajalle ja tehdä

ostopäätöksestä helppoa.

Valitessa sopivaa markkinointikanavaa, on pohdittava mikä on kyseisessä tilanteessa taloudellisin, resursseihin sopiva

ja tuloksellisin tapa toimittaa tieto tuotteesta asiakkaalle. Ennen markkinoinnin aloitusta on kuitenkin hyvä selvittää

yrityksen kilpailukeinot. Kilpailukeinojen avulla markkinointi on helpompaa ja erottuminen kilpailijoista tapahtuu

helpommin.  Oikeaa markkinointikanavaa pohtiessa on hyvä ottaa huomioon mahdollisien välikäsien käyttäminen.

Välikäsien hyödyntäminen tuo helppoutta, mutta voi samalla tuoda tarpeettomia lisäkustannuksia. Välikäsien

avustuksella kuluttaja voi saada kaikki palvelut yhdestä pisteestä ja yksi yritys voi tavoittaa kolme asiakassegmenttiä

yhden välikäden avustuksella.

Asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi on valittava oikeat markkinointikanavat, jotta osaa tarjota ja kertoa omista

palveluistaan niille asiakkaille joiden tarpeet vaativat yrityksen tarjoamia palveluita tai tuotteita. Kokousasiakkaille

mahdollisiksi markkinointikanavia on muun muassa suoramarkkinointi, matkailuorganisaatiot, myynninedistäminen,

erilaiset hakemistot sekä Internet.
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”Suoramarkkinointi on vuorovaikutteinen markkinointijärjestelmä,

joka yhtä tai useaa mainosvälinettä käyttäen pyrkii aikaansaamaan

mitattavan palautteen ja/tai myynnin missä tahansa yrityksen

toimipisteessä” –Direct Marketing Association

Suoramarkkinoinnissa markkinoidaan tuotteita tai palveluita mahdollisimman suoraan ja yksilöllisesti ilman välikäsiä.

Suoramarkkinoinnissa asiakkaaseen otetaan yhteyttä postitse, puhelimitse tai sähköisesti. Kaikella

suoramarkkinointitoiminnalla on tarkoitus saavuttaa mitattavaa palautetta. Palaute voi olla esimerkiksi tilauksia, uusia

kontakteja tai vaikka huomioarvon muutos. Perustavoitteena on myös pitkäkestoinen, kannattava asiakkuus, jota

vaalitaan yrityksen ja asiakkaan välisellä vuoropuhelulla. Testattavuus on tärkeää. Suoramarkkinoinnissa voi testata

lähes kaikkea: osoitteistoja, hinnoittelua, ajankohtaa, tuotteita ja luovia ratkaisuja. Henkilökohtaisuus puolestaan

tarkoittaa sitä, että viestitään yhdelle vastaanottajalle kerrallaan.

Suoramarkkinointi on erittäin tehokas markkinointiviestinnän väline seuraavien syiden vuoksi: yrityksellä on täysi

hallinta viestistä ja välineestä, asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat on tarkalleen kohdistettuna, viesti on helpompi tehdä

persoonallisemmaksi, viestin vaikutuksesta saadaan saman tien tuloksia ja vaikutus voidaan mitata.

Yleisimmät suoramarkkinoinnin menetelmät ovat suoraan vastaukseen pyrkivät mediamainokset, suorat kirjeet,

sähköpostit sekä puhelinmarkkinointi. Suoraan vastaukseen pyrkivät mediamainokset sisältävät kutsun ottaa yhteyttä

lähettäjään esimerkiksi kuponkien kautta taikka suorien puhelinnumeroiden avulla. Asiakasta houkutellaan soittamaan,

jotta saataisiin kaupat. Suorat kirjeet voidaan lähettää aiemmin yrityksessä vierailleille asiakkaille taikka vastauksena

jonkun kyselyyn. Kirjeiden lähetykseen tarvitsee yrityksellä olla olemassa postituslista, josta osoitteet saadaan.

Sähköposti on sähköinen versio suoramarkkinoinnista, ja se on jatkuvasti käytettyä. Sähköposti on helppo ja vaivaton

tapa lähestyä asiakasta, vaikkapa muistuttamiseen tulevista tapahtumista. Puhelinmarkkinoinnissa käytetään

puhelinta avuksi, jotta tavoitetaan asiakas taikka potentiaalinen asiakas. Puhelinmarkkinoinnissa apuna voidaan

käyttää puhelinkeskuksia.

Lue lisää: Leena Aavameri & Piia Kiiskinen, Suoramarkkinoinnin keittokirja
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Internet voi olla tehokas ja kustannuksia säästävä väline markkinoinnissa. Internetiä käytetään sähköisenä esitteenä

tuotetiedon jakamiseen ja sähköpostin markkinointikirjeellä lähetetään tietoja ja tarjouksia asiakkaalle.

Internetin käytöstä markkinoinnissa on hyötyjä sekä markkinoijalle että asiakkaalle. Markkinoijalle hyötyjä ovat muun

muassa:

- pienemmät viestintäkustannukset, jakelukustannukset sekä tuotantokustannukset

- Suurempi sekä tarkempi kohderyhmän tavoitettavuus

- Markkinointia voidaan toteuttaa ja muuttaa nopeasti

- Asiakkaan viestiin voidaan reagoida nopeasti

- Mahdollisuus tehdä kohdennetumpaa ja personoidumpaa markkinointia

- Markkinointi ei ole yhtä helposti kilpailijoiden nähtävissä, esim. sähköposti

- Asiakassuhteiden rakentaminen ja lujittaminen on tehokkaampaa

- Asiakkaaseen voidaan olla useammin yhteydessä

- Voidaan helpommin seurata asiakkaiden käyttäytymistä ja kerätä heistä tietoa

Asiakkaalle Internetin käyttö tarjoaa muun muassa:

-Aika- ja paikkariippumattomuutta

-Helpompaa ja tehokkaampaa tiedonhakua ja ostamista

- Mahdollisuuden saada markkinoijalta kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa sekä tarjouksia

- Mahdollisuuden keskustella markkinoijan sekä muiden asiakkaiden kanssa

- Saa omiin haluihin ja tarpeisiin räätälöityä tietoa ja palvelua

- Myyjän maineen ja luotettavuuden helppo selvitys

Hyvin toimitetut kotisivut ovat selkeät, informatiiviset, käyttäjälle vaivattomat ja tukevat yrityksen imagoa hyvin.

Palvelut ovat tarjolla ja varattavissa vaivattomasti. Tiedot on päivitettävä itse verkkoon ja vastattava varausten

hallinnasta. Kotisivujen perustaminen on pieni investointi ja niissä voidaan tarjota laadukasta ja nykyaikaista tietoa,

esimerkiksi huonekierroksia. Internet-sivuja tehtäessä on hyvä ottaa huomioon sivuilla navigointi, design, kieli,

varausmahdollisuus ja teknologia sekä helposti saavutettava asiakastuki.
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Hakukonemarkkinointi voidaan jakaa kahteen kategoriaan: hakukoneoptimointiin ja hakukonemainontaan.

Hakukoneoptimoinnissa sivuista tehdään sisällöllisesti rikkaat ja runsaat, jotta hakukoneet pitävät niitä hyvinä ja

löytävät sivut. Hakukonemainonnassa ostetaan sponsoroituja linkkejä hakukoneesta.

Hakukonemarkkinointi on yksittäisiin hakusanoihin ja lauseisiin perustuvaa www-sivuston maksettua markkinointia,

joka tapahtuu Internet-sivuilla. Yleisimmin se perustuu hakutulosten yhteydessä esitettäviin ns. sponsoreiden

linkkeihin, jotka täydentävät varsinaista hakutulosta. On huomattava, ettei hakukonemarkkinointi tarkoita samaa asiaa

kuin hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on muokata www-sivuston koodia ja sisältöä sellaiseksi,

että hakukoneiden käyttäjien haut ja sivusto vastaavat mahdollisimman hyvin toisiaan, jonka seurauksena hakukoneet

huomioivat sivujen sisällön paremmin ja näyttävät hakutulokset nopeammin.

Lue lisää: www.matkailumarkkinointi.com

Risto Poutiainen: 101 kysymystä ja vastausta google-markkinoinnista

Jari Juslén: Netti mullistaa markkinoinnin – hyödynnä uudet mahdollisuudet

Marko Merisavo, Jari Vesanen, Mika Raulas, Ville Virtanen: Digitaalinen markkinointi

http://www.matkailumarkkinointi.com
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Sosiaaliset mediat ovat Internet-palveluja, joihin käyttäjät tuottavat itse sisällön ja ovat

vuorovaikutuksessa keskenään. Sosiaalisessa mediassa työvälineitä voivat olla esimerkiksi blogit,

wikit, yhteisösivut ja keskustelupalstat.

Tunnettuja yhteisösivustoja ovat esimerkiksi MySpace, LinkedIn, Facebook ja Twitter, joihin kirjaudutaan omalla

nimellä ja kuvalla ja joissa siihen kirjautuneet voivat pitää yhteyksiä toisiinsa. Sosiaaliset mediat luovat uudenlaisia

mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja korvaavat ja täydentävät kasvokkaistapaamisia ja – yhteydenpitoa.

Sosiaalinen media on julkinen sivusta, joka on helposti yleisön saatavilla ja siellä on tietoa, joka hyödyntää lukijaa.

Sosiaalisessa mediassa lukija pääsee tuomaan lisäarvoa sisältöön osallistumalla itse keskusteluun kommentoimalla tai

tuottamalla itse sisältöä. Korven mukaan sosiaaliseen mediaan ei kuulu yritysten omat kotisivut. Sivustot, joissa lukijat

eivät pääse tuottamaan pienintäkään sisältöyksikköä, ei lukeudu sosiaaliseen mediaan. Todelliset käyttäjien

tuottamalla sisällöllä toimivat sivustot toimivat niin sanotusti kolmannen osapuolen sivuilla, kokonaan erillään

mediatalojen sivuista. Sosiaalisen median tarjoajat eivät ole kytköksissä yrityksiin, vaan lukijat pääsevät vapaasti

lukemaan tietoja yrityksestä ilman näiden sensuuria.

Sosiaaliseen mediaan mentäessä mukaan on hyvä miettiä ketä kuuluu kohderyhmään. Tämän jälkeen etsitään heidät

verkon eri nurkista, kuunnellaan ja seurataan mitä he puhuvat ja kenen kanssa. Ennen pitkää keskustelua tullaan

käymään yrityksestä ja silloin on hyvä olla mukana keskustelussa. Ei sen vuoksi, että huudettaisiin vastaan, vaan sen

vuoksi, että pystytään reagoimaan palautteeseen, hyvään tai huonoon, ja sitä kautta kääntämään keskustelu voitoksi.

Lue lisää: Teemu Korpi, Älä keskeytä mua! Markkinointi sosiaalisessa mediassa.



7

Erilaiset kustanteet ja julkaisut, kuten mainosesitteet, uutislehdet, manuaalit ja oppaat, ovat avain

välineitä markkinoinnissa ja hyviä mainosvälineitä. Erilaiset kustanteet ja julkaisut ovat tehokkaita

välineitä informaation välittämiseen mahdollisille ostajille.

Kumpi on sitten parempi, paperipohjainen vai elektroninen hakemisto? Miksi ei valita molempia! Molemmilla on omat

hyötynsä ja niitä on tarpeeksi, jotta niihin kannattaa panostaa. Paperipohjaisilla hakemistoilla etuna on joustavuus,

kannettavuus ja siirrettävyys. Niitä pystytään kantamaan jatkuvasti mukana salkussa, lukea junassa tai kotona.

Toisena huomattavana etuna on niihin käsiksi pääsy ja saanti, ei tarvitse odottaa tietokoneen käynnistystä. Kolmantena

etuna on vertailukelpoisuus, paikkojen ja kohteiden tai samassa paikassa olevien kokoushuoneiden välinen vertailu

helpottuu. Elektronisten hakemistojen puolesta puhuu varastointi kapasiteetti, liikkuvan kuvan sekä esittelyn

mahdollisuus sekä pienemmät jakelu kustannukset. Suomen markkinoilla hakemistoja tarjoaa muun muassa Business

To Business Media Oy sekä Alma Media konserni. Molemmat yritykset tarjoavat hakemistoaan sekä paperiversiona,

että elektronisena Internetissä.



8

Lue lisää: www.bbm.fi

Kokousjärjestäjän hakemisto toimii osoitteessa kokouspaikat.com

ja se on hakemisto Suomessa olevista kokouspaikoista

ja – hotelleista. Sivusto keskittyy ainoastaan kokouspalveluita tarjoaviin

yrityksiin, eikä hakemistossa ole laisinkaan esimerkiksi ravintoloita.

Palvelun takana on Suomen business viestintä Oy, joka kuuluu

Alma Media konserniin. Internet-sivuilla voi hakea kokoushotellia tai

kokous- ja kongressipaikkaa paikkakunnan, yritys- tai ketjunimen

mukaan sekä kokouksen osallistujien määrän mukaan. Palvelussa

on mahdollista jättää tarjouspyyntö ja se on täysin maksuton käyttäjälle,

joka etsii kokoustiloja. Yrityksille kokouspaikkamoduuli, eli paikka hakemistossa, maksaa 900 euroa vuodessa. Yritykset saavat

näkyvyyttä kokouspaikat.com sivustolla, sekä kokousjärjestäjän hakemisto luettelossa. Luettelon voi kokouksien järjestäjä tilata

itselleen ilmaiseksi Internet- sivuilta.

Lue lisää: www.kokouspaikat.com

BBM – business to business media Oy julkaisee vuosittain

Yritystilaisuudet oppaan joka on hakemisto tapahtuman

järjestäjälle. Oppaassa on listattuna Suomen hotellit, kokouspaikat,

ravintolat, elämyspalvelut ja tapahtumapalvelut. Painettu hakemisto

jaetaan S&A toimiston ammattilehden liitteenä vuosittain syksyllä.

S&A ammattilehti on kohdistettu toimistoammattilaisille ja sen

aihepiirit ovat muun muassa toimiston tekniikka, työympäristö ja

ergonomia, liikematkustus, yritystilaisuudet, työssä jaksaminen,

oma ura, jatkokoulutus, viestintä sekä muut henkilöstöteemat.

Hakemisto on tehotyökalu sihteereille, assistenteille, myynnin ja

markkinoinnin ammattilaisille - jokaiselle, joka työssään hoitaa

varauksia ja hoitaa yrityksen tapahtumiin liittyviä järjestelyjä.

Yritystilaisuudet – hakemisto toimii myös verkossa.

http://www.bbm.fi
http://www.kokouspaikat.com
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Myynninedistämisellä tarkoitetaan markkinointitoimenpiteitä, joiden tehtävänä on kannustaa ostajia ostamaan ja

myyjiä myymään tuotetta tai palvelua. Tavoitteena on saada uusia kokeilijoita sekä vahvistaa nykyisten asiakkaiden

uskollisuutta ja saada heidät ostamaan enemmän. Ostajiin kohdistuva myynninedistäminen voi olla muun muassa

asiakaskilpailut, kupongit, kylkiäiset sekä pakettitarjoukset, joilla houkutellaan ostamaan useampi tuote yhden sijaan.

Myyntihenkilökuntaa ja jälleenmyyjiä pyritään motivoimaan tehokkaampaan myyntiin myynninedistämisen avulla.

Myynninedistäminen on luonteeltaan tilapäistä ja kampanja luontoista ja se tukee henkilökohtaista myyntityötä.

Myynninedistämisen toimenpiteitä ovat muun muassa erilaiset kilpailut, arpajaiset, alennukset, tarjoukset,

tutustumismatkat sekä median edustajille ja jälleenmyyjille suunnatut tuotelahjat ja maistiaiset.

Monet myynninedistämisenkeinoista ovat tapoja antaa alennusta tuotteista. Ostajiin kohdistuvassa

myynninedistämisessä käytetään myös tuoteyhdistelmiä, esimerkiksi kaksi pulloa shampoota yhden hinnalla tai

majoituksen ostajalle hieronta.
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Tutustumismatkat ovat yrityksen oman markkinointitilaisuuden järjestämistä. Tutustumismatka on yksi tapa, jolla

toimijat näkevät ostajan kasvotusten. Tutustumismatkoilla ostaja tai potentiaalinen ostaja pääsee kokemaan tuotteen

todellisuudessa, he näkevät hotellihuoneet itse ja pääsevät maistamaan ravintolan ruokia henkilökohtaisesti.

Tutustumismatkan järjestelyt on suunniteltava huolella, sillä kustannukset osallistujaa kohden ovat yleensä suuret.

Hyvällä matkalla on tarkoitukseen sopiva teema, paikka, aika ja sisältö, joka suunnitellaan kohderyhmän näkökulmasta.

Tutustumismatkat ovat erittäin tärkeitä b-to-b-markkinoinnissa ja asiakassuhteiden ylläpidossa.

Tutustumismatkoilla on matkailussa ainakin kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin niiden avulla pyritään vaikuttamaan

asennetasolla jälleenmyyjien haluun myydä yrityksen tuotteita. Tutustumismatka on suunniteltava elämykselliseksi

kokemukseksi jälleen myyjälle. Tavoitteena on, että jälleenmyyjä mieltyy yrityksen tuotteeseen, sillä matkanjärjestäjät

ja matkatoimistovirkailijat myyvät tavallisesti mielellään palveluja, joista he itse pitävät. Tutustumismatka voi

motivoida myös silloin, kun se toimii kannustematkana; kannustematka on jälleenmyyjälle palkinto hyvistä

myyntisuorituksista, ja se saa hänet toimimaan yhä tehokkaammin jatkossa.

Matkan järjestämisessä huomioitavia asioita ovat tilaisuuden aihe, ajankohta ja paikka, kutsut, ympäristö ja sisältö,

markkinointi tilaisuudet sekä toiminta matkan jälkeen. Tilaisuuden aihe voi liittyä yritykseen, uutuustuotteeseen,

ajankohtaan, merkkipäivään tai paikkaan. Ajankohta on sovittava kutsutuille. Sopivan paikan etsimisessä on mietittävä

pidetäänkö tilaisuudet omissa tiloissa, ravintolassa vai muualla. Huomioon on otettava myös kuljetukset ja majoitus.

Kutsuja miettiessä on pohdittava ketä kutsutaan ja kuinka monta sekä millainen kutsu lähetetään. Ympäristö ja sisältö

mietitään somisteiden, asujen, teknisten apuvälineiden, tarjoilun, ohjelman sekä aikataulujen osalta. Markkinointi

tilaisuuksissa otetaan huomioon oman henkilöstön valmentaminen ja työnjaosta sopiminen sekä tarvittavien

esitteiden, näytteiden, lahjojen ja palkintojen hankinta. Asiaohjelman ja viihteen määrän on oltava sopivassa suhteessa

tilaisuuden teeman ja ajankohta huomioon ottaen. Matkan jälkeen on kiitettävä osallistuneita esimerkiksi valokuvalla

tai lahjalla ja tehdä yhteenveto tilaisuuden onnistumisesta.
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Messut ovat tietyn toimialan tarjoamien tuotteiden tai palvelujen, näyttelyjä. Messut voidaan järjestää ammattilaisille

eli yritysten ostajille ja jälleenmyyjille tai kuluttaja-asiakkaille. Messuihin osallistumista voidaan pitää keinona sekä

edistää myyntiä että kehittää suhteita esimerkiksi jälleenmyyjien kanssa. Messuille myös tavataan nykyisiä asiakkaita

ja luodaan kontakteja uusiin asiakkaisiin. Kävijöille messut tarjoavat tietoa juuri siitä tuotteesta tai palvelusta, joka

heitä kiinnostaa. Messuilla on tarjolla yhden katon alla laaja valikoima hyödykkeitä, tuotteita ja palveluita jotka ovat

suoraan heidän kiinnostuksen kohteena.

Messuille osallistuminen ei ole halpaa, suurin kustannuserä on messuosaston vuokra ja toiseksi suurin osa kuluu sen

sisustukseen ja suunnitteluun. Messuille osallistuminen edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistautumista.

Osallistumispäätös kannattaa tutkia sen mukaan, onko messujen luonne sopiva yritykselle. Omalle

messuosallistumiselle on hyvä asettaa tavoite: onko tarkoitus saada uusia asiakkaita, esitellä oma uutuustuote, tehdä

markkinatutkimusta vai esimerkiksi löytää uusi jälleenmyyjä tai maahantuoja.

Kuvio: Mitä tulee ottaa huomioon messuille osallistumisessa

Sihteeri & Assistentti -päivät on perinteikäs näyttely- ja koulutustapahtuma, joka kokoaa vuosittain kasvavan joukon

toimistoalan ammattilaisia Helsingin Messukeskukseen. Näyttelyssä esittäytyvät toimistojen työympäristössä

tarpeellisten tuotteiden tarjoajat. Messuilla tutustuu esimerkiksi hotelli- ja kokouspalveluihin sekä juhla- ja

cateringpalveluihin.

Lue lisää: Mikael Jansson, messuguru – messumarkkinoijan ideakirja
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Matkailuorganisaatio on maantieteellisesti rajatulla alueella toimivaa organisaatiota. Maantieteellisesti rajattu alue voi

olla yhden tai useamman kunnan tai kaupungin, seutukunnan, maakunnan, maan tai jopa maanosan kokoinen alue.

Suomessa matkailuorganisaatiot ovat seutukunnan tai maakunnan aluetta. Suomessa toimii valtakunnallisena

matkailuorganisaationa MEK- matkailu edistämiskeskus, kokouksiin keskittyvä organisaatio on FCB – Finland

Convention Bureau ja Lahden alueellinen matkailuorganisaatio on Lahti Travel. Lahti Travelin osana toimii Lahden

alueelle keskittyvä kokousorganisaatio, Lahti Regional Convention Bureau, joka avustaa kongressijärjestäjää jo

tapahtuman suunnittelu- ja hakuvaiheessa mm. hakumateriaalien toimittamisessa ja kohteiden esittelyssä.

Matkailun edistämiskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka vastaa valtakunnallisena matkailualan

asiantuntijana ja aktiivisena toimijana Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä. Matkailun edistämiskeskus

tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja

markkinoinnissa.

Lue lisää: www.mek.fi

Finland Convention Bureau on suomen kokouselinkeinon kattojärjestö, jonka toiminnassa on mukana kaupunkeja ja

kokouspalveluita tarjoavia yrityksiä: kongressi- ja näyttelykeskuksia, hotelli- ja ravintolaketjuja, kuljetusyrityksiä ja

kokouspalvelutoimistoja. FCB:n tehtävä on edistää Suomeen suuntautuvaa kokous- ja kongressimatkailua. FCB on

valtakunnallinen informaatio- ja palvelupiste kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäjille. Se auttaa kokous-

ja kongressijärjestäjiä kaikissa kansainvälisiin kokouksiin liittyvissä asioissa sekä tuottaa ja välittää kokouksiin ja

kongresseihin liittyvää tietoa.

Lue lisää: www.fcb.fi

Lahti Travel Oy on Lahden seudulla toimiva matkatoimisto ja alueen matkailupalveluiden asiantuntija. Lahti Travel myy

kattavasti kaikkia kokouksen järjestämiseen liittyviä palveluita Lahden seudulla ja lisäksi runsaasti tasokkaita oheis- ja

ohjelmapalveluita. Lahti Travel ylläpitää ja tarjoaa myös kokouspalveluhakemiston, josta löytää kattavasti Lahden

alueen kokouskohteet ja oheispalveluiden tuottajat.

Lue lisää: www.lahtitravel.fi

http://www.mek.fi
http://www.fcb.fi
http://www.lahtitravel.fi

