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Konseptimme
"Yöaikainen valoaltistus voi vaikuttaa
hormonitoimintaan ja sitä kautta
terveyteen. Maailman terveysjärjestö
WHO:n alainen syöpäjärjestö on
luokitellut yötyön mahdolliseksi
karsinogeeniksi eli syövän
aiheuttajaksi."
- Janne Rinne 2014

• Suomen luonnollista pimeyttä ei olla tuotteistettu
riittävästi
• Ihmiset eivät vielä tiedosta valosaasteen haittoja ja
luonnollisen pimeyden hyötyjä
• Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat
osoittaneet valosaasteen lisäävän syöpäriskiä ja
muitakin terveyshaittoja
• Suomen vetovoimatekijöiden lisääminen
ympärivuotiseksi eteläisessä Suomessa
• Sesongin pidentäminen
• Matalan riskin sijoitus toiminnan alkaessa
• Jo Suomeen matkustaville asiakasryhmille
lisätarjontaa

Esittelyvideo

https://www.youtube.com/watch?v=i7XGn_pRn_Q

The Night of Finland
• 2 erilaista retkipakettia valosaasteettomassa
luonnossa:
• Kynttiläpolku
• Tarinat pimeässä

• Mahdollisuus laajentaa ja muokata pakettitarjontaa

• Retken kesto 3h
• Asiakasmäärä 4-10 hlö / retki
• Asiakasmäärä rajoitettu kannattavuuden, turvallisuuden ja
tunnelman säilyttämiseksi

• Toteuttamispaikkoina toimii eri retkeily- ja
maatilamatkailukohteet
• Ympärivuotinen toiminta sään sallimissa rajoissa
• Kesällä pimeyttä on rajallisesti, jolloin voidaan hyödyntää
muunlaisia palveluita retkien yhteydessä (esimerkiksi
metsäjooga)

• Markkinointi yhteistyössä erilaisten alustojen kanssa
esimerkiksi Doerz ja Elämyslahjat.fi

Asiakasryhmät
• Itäaasialaiset naiset
• Arvostavat aitoutta ja tarinoita sekä turvallisia
kevytaktiviteetteja
• Erityisesti Japanissa on noussut trendiksi metsäelämykset
• Kaipaavat ohjattua toimintaa
• Tulevat kaupungeista
• Rahankäyttö vierailua kohden korkea (Visit Finland)

"Kiinnostus omaa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan
on kasvanut voimakkaasti Japanissa viime vuosina,
ja japanilaiset hakevatkin suomalaisesta luonnosta
hyvinvointia sekä parantavia voimia."
-Luonnollinen hyvinvointimatkailu 2016

Asiakasryhmät
• Suomalaiset naiset

"Rentoutuminen ja kiireetön oleminen
tuottavat oravanpyörästä paenneille
naisille onnellisuutta, olivatpa he
kaukomailla tai kotimaassa
kesämökillään."
- Erja Laakkonen

• 25 – 35 –vuotiaat
• Proaktiiviset eli terveyshaittojen ennaltaehkäisyä etsivät
asiakkaat
• Työhyvinvointipalveluna vuorotyötä tekeville
• "Tyttöjen ilta"
• Sosiaalisen median kanavien valinnassa huomioitu
asiakasryhmän käyttämät kanavat (Facebook, Instagram)

Laskelmat
kk
Pääomakustannukset
Toiminimen perustaminen
Tavarat
lyhdyt + kynttilät
alustat 10kpl
sammutuspeitteet 2kpl
ensiapulaukku
sadeviitat 10kpl
YHTEENSÄ
Muuttuvat kustannukset
Palkat 2 opasta 5h retki
Polttopuut + sytykkeet
Grillattavat
YHTEENSÄ/RETKI
Kiinteät kustannukset
Varastotila
Kirjanpito
Vakuutukset
Markkinointi
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ/KK
Retken hinta
57,00 €
57,00 €

Retkeilijöitä/kk

1. vuosi

75,00 €
345,00 €

420,00 €

35,00 €

75,00 €
345,00 €
200,00 €
40,00 €
20,00 €
35,00 €
50,00 €
420,00 €

140,00 €
15,00 €
10,00 €
165,00 €

560,00 €
60,00 €
40,00 €
660,00 €

6 720,00 €
720,00 €
480,00 €
7 920,00 €

360,00 €
200,00 €
200,00 €
1 000,00 €
1 760,00 €
146,67 €

30,00 €
16,67 €
16,67 €
83,33 €
146,67 €

360,00 €
200,00 €
200,00 €
1 000,00 €
1 760,00 €

200,00 €
40,00 €
20,00 €
35,00 €
50,00 €

Tulot/kk
20 1 140,00 €
40 2 280,00 €

Kate/kk
480,00 €
1 620,00 €

• Hankittavat tavarat eivät ole suuria, joten alkuun
pääsee pienellä pääomalla
• Oppaiden palkka koostuu valmisteluista 2h +
retkestä 3h (palkkojen määrä suuntaa antava)
• Palkat on laskettu muuttuviin kuluihin, koska ne
vaihtelevat sen mukaan, montako retkeä toteutuu.
Palkoissa on huomioitu, että jokaisella retkellä olisi
kaksi opasta turvallisuuden vuoksi
• Palvelua järjestetään useissa eri
maatilamatkailukohteessa tai retkeilyalueilla
• Yrityksellä on omia oppaita, jonka lisäksi
hyödynnetään myös esimerkiksi
eräopaskoulutuksen käyneitä eripuolilta Suomea
(toiminnan laajentaminen maantieteellisesti)
• Konsepti ja perehdytys tulee yritykseltä
• Laskelmissa on ajateltu, että kuukaudessa
järjestettäisiin 4 retkeä, joihin osallistuu 5 tai 10
henkilöä, jolloin katetuotto vaihtelisi 480-1620
euron välillä
• Hintana on käytetty esimerkkilaskelmissa 57€ / hlö
(sis. opastettu retkitoiminta, grillattavat, tarvittavat
varusteet kuten istuinalustat ja sadeviitat)
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