
Uusia kohteita Suomen 
matkailuun

Uudenlaisia toimintatapoja, 
jotka tuottavat lisäarvoa 
asiakkaille

Uudenlaisia tuotteita ja 
palvelukokonaisuuksia

Elämyksellisiä,  uusia sisältöjä 
matkailualan markkinointiin

Toimialan verkostoja 
tukevia ratkaisuja

Digitaalisia palveluita 
matkailualan yrityksille

HAUSSA MATKAILUN UUDET INNOVAATIOT JA RATKAISUT

TULEVAISUUDEN MATKAILUN 
KASVUPOLKU ® 2018 KÄYNNISTYY
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Aleksi Saarinen
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TERVETULOA RAKENTAMAAN MATKAILUALAN TULEVAISUUTTA!
Matkailun toimiala on jatkuvassa kasvussa ja nosteessa Suomessa. Suomi matkakohteena kiinnostaa yhä enemmän 
matkailijoita ja me tarvitsemme jatkuvasti uusia yrityksiä vastaamaan matkailijoiden tarpeisiin. Nyt haluamme 
haastaa matkailualan yritykset sekä yritykset jotka tarjoavat palveluitaan matkailualan yrityksille, mukaan tälle 
Kasvupolulle! Kasvupolku tarjoaa yrityksellenne kaksi päivää maksutonta sparrausta liiketoimintaanne Suomen liike-
elämän huippu asiantuntijoilta sekä mahdollisuuden verkostoitua toimialan avainpelaajien kanssa.

HAE MUKAAN 16.4. MENNESSÄ: www.kasvuopen.fi/hae 
 
Lisätietoja Kasvupolusta: https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/tulevaisuuden-matkailun-kasvupolku-2018

MIKÄ ON KASVU OPEN? 
Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. Se on kansanliike, joka tuo kasvun kaikkien 
ulottuville. Se valjastaa maan parhaat asiantuntijat, näkemyksellisimmät sijoittajat ja kokeneimmat yrittäjät 
pohtimaan juuri sinun yrityksesi kasvun mahdollisuuksia – maksutta. 

TULEVAISUUDEN MATKAILUN KASVUPOLKU®

Hotel & Spa Resort Järvisydän on maailman hienoimpien järvikansallispuistojen portilla Saimaan rannalla 
sijaitseva ympärivuotinen loma- ja yritysmatkailijoiden elämyskeskus. 

”Kasvu Open on luonut meille uutta tietoa ja sparrausta kasvu-uramme tueksi. Erityisesti toimiala-
mylläreiden vankka kokemus antoi meille uskoa ja intoa tavoitella entistä ismopia unelmia.”

Veli-Matti Koivula, kisällirenki & developer/ Hotel & Spa Resort Järvisydän
Tulevaisuuden Matkailun Kasvupolku® 2017 ja Kasvu Open finalistiyritys 2017

KASVUPOLKU® AIKATAULU

KASVUPAJA 
21.5. klo 12-16 @ Kalajoki 
Kaikki Kasvupolulle hakeneet yritykset sekä toimialan 
ekosysteemin jäsenet kutsutaan kumppaneiden järjestämään 
Kasvupajaan tukemaan kasvuhaluisten yritysten kasvua. Luvassa 
työpajoja kasvunteemoista sekä mielenkiintoisia keynote 
puheenvuoroja.

KIITORATA 1 
15.5. klo 8:00-16:00 @ Rovaniemi 
15 Kasvupolulle valittua yritystä pääsevät tapaamaan useita 
eri sparraajia. Sparrausteemoina muun muassa johtaminen, 
kasvun rahoitus, talous, myynti ja markkinointi.

KIITORATA 2 & SEMIFINAALI 
14.8. klo 8:00-16:30 @ Pääkaupunkiseutu 
Sparrausteemoina päivässä muun muassa matkailualan 
kansainvälistyminen ja kasvun rahoituksen muut muodot. 
Kiitoratapäivän lopuksi Kasvupolun tuomaristo valitsee 
Kasvupolun voittajan ja kunniamainitun, jotka etenevät 
KasvuOpenin valtakunnalliseen kisaan.

LISÄTIETOJA? MIKSI HAKEA MUKAAN KASVU OPENIIN?


