
MyStory on rajat ylittävä yhteistyöhanke, joka tukee pieniä matkailuyrityksiä Pohjois-Suomessa, 
Norjassa ja Ruotsissa tulemaan entistä näkyvämmiksi hyödyntämällä tarinankerrontaa markkinoinnin 
välineenä.  

MyStory tarjoaa mukaan valituille yrityksille digitaalisen tarinankerronnan työpajoja ja henkilökohtaista 
konsultaatiota seuraavasti: 

• 3 työpajaa (kukin 2 päivää), jossa käydään läpi seuraavia teemoja:

o Yrityksen ydintarinan löytäminen & rakentaminen
Yritykset saavat apua tarinankerronnan ammattilaisilta oman tarinan rakentamiseen; 
työpajassa opitaan miksi tarinat ovat tehokas työkalu markkinoinnissa ja miten oma 
ydintarina löydetään ja rakennetaan.

o Digitaalisen tarinan tuottaminen
Työpajassa yritykset oppivat erilaisista digitaalisista työkaluista; miten niitä voidaan 
hyödyntää oman yrityksen tarinan tuottamisessa.

o Yrityksen tarinan digitaalinen markkinointi
Kun yrityksen tarina on löydetty ja tuotettu, sitä tulee levittää eteenpäin hyödyntäen 
digitaalista markkinointia. Tässä työpajassa keskitytään erilaisiin digimarkkinoinnin 
työkaluihin ja opitaan hyödyntämään niitä.

o Yhteiset työpajat ovat englanniksi.

• Konsultaatio (3-5t / yritys):

o Työpajojen välissä yritykset jatkavat itsenäistä työskentelyä, eli 1) kehittävät yrityksensä 
tarinaa, 2) tuottavat sen digitaaliseen muotoon sekä 3) hyödyntävät digitaalista 
markkinointia tarinan levittämisessä.

o Tähän työhän yritykset saavat 3–5 tuntia konsultaatiota eri alojen asiantuntijoilta. 
Konsultaatio voidaan järjestää yritykselle hänen omalla äidinkielellä (huom. Suomi ja Norja).

• Webinaarit:

o Läpi hankkeen toteutuksen on saatavilla kaikille avoimia webinaareja liittyen em. teemoihin.

Hyödyt yrityksille: 

1. Yritykset saavat oppia tarinallistamiseen brändäämisen työkaluna ja asiantuntijoiden avulla rakentavat
oman ydintarinansa.
2. Yritykset saavat henkilökohtaista konsultaatiota tarinallistamiseen.
3. Yritykset oppivat digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä tarinan tuottamisessa ja levittämisessä.
4. Yritykset saavat mahdollisuuden verkostoitua yli rajojen.
5. Yritykset ovat näkyvillä hankkeen alustoilla (esim. nettisivut).



AIKAJANA 

Osallistumismaksu: 

Osallistumisen yhteensä 300 €/yritys. Tämä kattaa osallistumisen kolmeen työpajaan (2 pv/työpaja), 
pidemmät bussimatkat työpajoihin (suomi-norja) sekä henkilökohtaisen konsultaation.  

Yritys käyttää myös omaa aikaa ja resurssejaan hankkeeseen saadakseen siitä parhaan mahdollisen hyödyn 
irti.  

Osallistumisen tiedot: 

Yritysten tulee olla matkailun toimialalta. Joka maasta (Suomi, Ruotsi, Norja) valitaan mukaan 10–15 
yritystä seuraavilla kriteereillä: 

- yrityksen koko: toiminnan tavoitteena on keskittyä tukemaan pieniä matkailualan yrittäjiä,
- yrityksen toiminta: hankkeeseen pyritään valitsemaan monipuolisesti erilaisia yrityksiä

matkailualalta,
- motivaatio: yrityksen sitoutuminen tukiohjelmaan koko sen toteutuksen ajaksi.

HAE MUKAAN TÄÄLTÄ: https://forms.gle/ZxwXbaivdJQuKNmd7 

Hae mukaan 10. kesäkuuta 2020 mennessä. 

LISÄTIETOA: 

Saila Puukko, saila.puukko@lapinamk.fi, 040 752 8573 
Iina Askonen, iina.askonen@pello.fi, 040 820 8883 

Uutiskirjeen tilaaminen: https://forms.gle/fNvRLXXY487u9Myr7 
Facebook: https://www.facebook.com/northernlightsroute/ 
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