Lumo muuttaa toimintamallia vuoden 2017 alusta

Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy on matkailuyritysten omistama alueellinen matkailun
alueorganisaatio. Rahoituksensa Lumo saa yrityksiltä ja kunnilta. Lumo on voittoa tavoittelematon
osakeyhtiö, joka tavoittelee laajaa yhteistyötä Länsi-Uudenmaan matkailualueella ajatuksella
”yhdessä olemme enemmän”.

Lumo on ollut toiminnassa noin 2 vuotta. Toiminta on vakiintunut ja alueen näkyvyyden eteen on
tehty paljon töitä. Vuonna 2015 Länsi-Uudenmaan rekisteröidyt yöpymiset olivat 8,7 prosenttia
plussalla, kun koko maan keskiarvo oli miinuksella.

Matkailustrategian ja Länsi-Uudenmaan matkailun brändityön jälkeen Lumo on keskittynyt
ydintoimintaan, eli alueen ja sen yritysten markkinointiin asiakkaille.

Markkinointitoimenpiteet ovat keskittyneet sähköiseen ympäristöön, ansaittuun mediaan
(bloggarit ja muu media) ja matkanjärjestäjäyhteistyöhön.

Länsi-Uudenmaan yhteinen laatustandardi on Laatutonni. Lumon johdolla jo suurin osa Lumon
yrityksistä on käynyt Laatutonni-koulutuksen läpi ja saanut siitä todistavan sertifikaatin. Myös
suuri joukko yrityksistä on käynyt Green Start koulutuksen.

Lumo on lisännyt vaikuttavuuttaan hankkeiden kautta. Alussa Lumo haki Uudenmaan liitolta
50 000 euroa ja nyt Lumo on mukana kansainvälisessä 1,3 miljoonan euron Caito-hankkeessa.

Lumo edustaa koko aluetta esimerkiksi Visit Finlandin, Rural Finlandin, Luksian, Haaga-Helian,
Novagon, Outdoors- ja Culture-Finlandin, Seutukaupunkipilotin, Geopark ja Move hankkeiden sekä
monien muiden työryhmien toimenpiteissä.

Lumon yritykset ovat saaneet osana vuosimaksua mm. valokuvakset sekä videokuvaukset omaan
yritykseen, koulutuksia, seminaareja, nettisivujen laajan auditoinnin, jne.

Vuoden 2017 alusta alkaen Lumon jäsenyys maksaa 220 eur (+alv) vuodessa. Maksua vastaan
matkailuyritys saa seuraavat asiat:
-

Näkyvyys www.visitsouthcoastfinland.fi sivustolla
o Yrityskortti sekä 5 tuotekorttia
Lumon tiedotteet, mahdollisuuden osallistua koulutuksiin, hankkeisiin, ym.
Tärkeimpänä etuna matkailuyritysten verkostoituminen ja yhteinen tuotteistaminen.
Länsi-Uusimaa on rakentamassa yhteistä verkkokauppaa laajassa yhteistyössä eteläisen
Suomen matkailualueiden kanssa. Kun verkkokauppa käynnistyy, tulee se myös Lumon
sivuille. Lumon toiminnassa mukana olevat yritykset saavat tuotteensa näkyviin
www.visitsouthcoastfinland.fi sivuille. Toteutuneesta kaupasta peritään komissio.

Lisäksi Lumon toiminnassa olevilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua erillisiin kampanjoihin ja
toimenpiteisiin, jotka hinnoitellaan erikseen. Näitä voivat olla esim. media- tai
matkanjärjestäjävierailut, bloggaukset, uutiskirjeet tai muut kampanjat.

Ilmoittaudu mukaan Lumon toimintaan Lumon nettisivuilla
http://www.lumomatkailu.com/mukaanlumoon

Lumon hallituksen puheenjohtajana voin todeta, että vain yhteistyön kautta voimme houkutella
alueelle merkittävästi lisää matkailijoita. Lumo on yritysvetoisena toimijana juuri se työkalu, jonka
alueen matkailuyritykset tarvitsevat.

Lumo on tuonut kahden vuoden aikana yrityksellemme monenlaista hyötyä.
Matkanjärjestäjävierailut, bloggarit, videokuvaukset ja koulutukset ovat kaikki tulleet normaalin
nettisivunnäkyvyyden lisäksi.

Hyvin pienen yrittäjän näkökulmasta Lumo on tuonut tukea erityisesti sähköisen maailman
kehittämiseen. Hyvät koulutukset ja esimerkiksi nettisivuauditointi ovat auttaneet paljon.
Varsinkin nyt kun jäsenmaksu on noin kaksisataa euroa, on hinta/laatusuhde todella hyvä.

Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy, Jukka Punamäki, Toimitusjohtaja
jukka.punamaki@lumomatkailu.com, 044-7131753

