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Gardajärvi (Lago di Garda) on Italian suurin
järvi, josta on maisemiensa ja leudon sään
ansiosta tullut suosittu lomakohdee.
Vastuuorganisaatio:
Trentino Marketing, julkisessa omistuksessa oleva
markkinointiyhtiö, jonka tehtävänä on edistää
turismia koko Trentinon alueella.
Pyöräilyn muodot:
Maastopyöräily, retkipyöräily, maantiepyöräily
Kohderyhmät:
Yleisesti matkailijat joille pyöräily yksi monista
tarjolla olevista aktiviteeteista – koko alue elää
turismista.

Pyörareittejä koko Trentinon alueella kaikkiaan n
400km. Itse Gardajärven rannalla pääasiassa
eritasoisia maastopyöräreittejä ennen kuin kauan
suunniteltu järven ympäri ulottuva pyörätie
valmistuu.
https://www.visittrentino.info/en/articles/cyclingand-mountain-biking/lake-garda-by-bike

Provence tunnetaan yrttikeittiöstään ja
tuoksujen, etenkin laventelin tuottajana.
Alunperin alue tuli kuuluisaksi
hiekkarannoistaan, nykyisin se on
aktiivilomailijan, eritoten pyöräilijan paratiisi.
Vastuuorganisaatio:
Julkinen taho, joka on vastuussa alueen yleisestä
markkinoinnista ja on myös kehittänyt erittäin
yksityiskohtaisen nettisivuston pyörämatkailuun.
Sivusto on tehty tukemaan 400 sertifioidun
kumppanin liiketoimintaa.
Pyöräilyn muodot:
Kaikki
Kohderyhmät:
Jokaiselle eri pyöräilymuodolle oma osansa
sivustoa, josta löytyy yksityiskohtaiset reittitiedot,
kartat ja palvelut.

https://www.provence-a-velo.fr (pääsivut
ranskaksi)
https://www.provence-cycling.co.uk (englannin
kielinen suppea versio)

1300 kilometrin Elben pyöräreitti kulkee
nimensä mukaisesti Elbe-joen vartta.
Reitti alkaa yhdestä Tsekin
suosituimmasta vuoristokohteesta
Špindlerův Mlýnista ja jatkuu aina
Pohjanmeren rannalle Cuxhaveniin. Yksi
Euroopan pyöräilyklassikoista, se on
valittu Saksan parhaaksi pyöräreitiksi
vuosi toisensa jälkeen.
Vastuuorganisaatio:
Markkinointi- ja koordinointivastuu on jaettu neljään
maantieteelliseen osaan: Pohjoinen, Keski-Saksa,
Etelä-Saksa ja Tsekki. Kaikissa vastuussa on julkinen
toimija tai julkisessa omistuksessa oleva
markkinointiyhtiö.
Pyöräilyn muodot:
Pääasiassa retkipyöräily
Kohderyhmät:
Helppoutensa vuoksi reitti soveltuu kaiken tasoisille
pyöräilijöille ja sen tasaisuus onkin suurin tekijä
reitin suosiossa. Dresdenistä Pohjanmerelle matka
taittuu pääasiassa alamäkeen, usein myötätuulessa.
https://www.elberadweg.de/
http://www.elbe-cycle-route.com/

Bodenseen ympäriajoreitti on 270km pitkä
ja kulkee kolmen maan alueella - Saksassa,
Itävallassa ja Sveitsissä. Järven ympärillä
olevaan turistialueeseen kuuluu myös
Liechtenstein.
Erittäin suosittu reitti taipuu kaikkien
retkipyöräilijöiden tarpeisiin,
viinimaistiaisista kulttuuriin, historiaan ja
tapahtumiin. Matkailupalvelut on jalostettu
ääritasolle.
Vastuuorganisaatio:
Bodensee.eu, alueellinen markkinointi- ja
viestintäorganisaatio joka tukee koko alueen
mainontaa, ei vain pyöräilyä.
Pyöräilyn muodot:
Retkipyöräilijät
Kohderyhmät:
Vapaa-ajan pyöräilijät (eri palveluvaatimustasoja)
Muut matkailijat

https://www.bodensee.eu

Rhonen reitti kulkee Rhone-joen ja
Geneven-järven varrella alkaen
tunnetusta matkakeskuksesta
Andermatista ja päättyen Geneven
keskustaan. Sen pituus on
350 km ja vaatimustaso on korkeahko
3700 korkeusmetrin takia. Suosituksena
reitti on jaettu kahdeksaan osaan.
Vastuuorganisaatio:
Switzerland Mobility on Sveitsin turismista
vastaavan julkisen toimijan alainen verkosto jonka
tehtävänä on edistää moottoritonta liikennettä
ympäri maata. Sen toimenkuvaan sisältyy vaellus,
pyöräily, maastohiihto ja paljon muuta.
Pyöräilyn muodot:
Retki- ja maantiepyöräily
Kohderyhmät:
Pääasiassa retkipyöräily, bikepacking

YLEISET HUOMIOT

AKTIVITEETTI- JA PALVELUTARJONTA

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ

Erittäin kattava lista hotelleja
etsittävissä ja varattavissa suoraan
reittisivuilta
(Elben kohdalla kaikki jopa
pyöräilyhotelleja)

Paljon vaihtoehtoja pyöräilylle
https://www.bodensee.eu/en/what-to-do

•

Kokonaisvaltainen lista pyörävuokraamoja ja
pyöräliikkeitä osana sivustoa:
https://www.schweizmobil.ch/en/cycling-inswitzerland/services/cycle-service-0641.html?noFilter

400+ sertifioitua kumppania

Bodensee Card Plus tarjoaa
alennuksia ja vapaata pääsyä moniin
reitin nähtävyyksiin
https://www.bodensee.eu/en/whatto-do/lake-constancehighlights/bcp

Maantieteellinen jako neljään
alueeseen koordinoinnin,
markkinoinnin ja viestinnän osalta.

REITISTÖN KEHITYS
Yksityiskohtainen lista
päiväreittejä kaikille
pyöräilymuodoille, esim:
https://www.provence-avelo.fr/equipements/gordes/33gordes-a-velo/provence-54966791.html)

Järven kiertävä reitti, kun valmis,
tulee olemaan USP

Reitin merkkaus tunnistetaan
käyttäjäkunnan ulkopuolelle

•
•

Joka pyöräilymuodolle oma sivusto, esim:
https://www.provence-a-velo.fr/circuitsvelos/facile/offres-100-1.html

YRITYSVERKOSTO

•

KESTÄVÄ MATKAILU
Reitti helposti saavutettavissa koko
matkan varrella julkisella liikenteellä
(aikataulu osa nettisivustoa):
https://www.schweizmobil.ch/en/cy
cling-in-switzerland/routes/nationalroutes/route-01.html)

Hotellivaraus mahdollisuus
rajata ”Eco-hotelleihin,
muutenkin kestävä matkailu osa
viestintää

Painopiste pyöräilyelämyksessä, yksityiskohtaista tietoa
reitistä, yöpymismahdollisuuksista, julkisen liikenteen
yhteyksistä pyörän kanssa matkaavalle.
Yhteistyö pyörämatkajärjestäjän kanssa (Eurotrek)
Reitit, palvelut, kiinnostuksen kohteet hyvin esitelty
outdooractive alustassa:
https://www.bodenseetouren.eu/en/tour/longdistance-cycling/bodenseeradweg-the-classic-lakeconstance-cycle-path/26748305/
Käyttäjä- ja vaikuttajapalaute osa nettisivuja
https://www.bodensee.eu/blog/de/radfahren_bc112
5
Viestintä tarkennettu kohderyhmälle
• MTB: ”Jotain kaikille”
• Maantie: ”Koe Mont Ventoux”
• Bikepacking: ”Monta mahdollisuutta”
• Retki: ”Viinitarhojen keskelle”

SESONGIN PIDENTÄMINEN
Verrattuna Suomeen, kaikki kansainväliset
vertailukohteet nauttivat paljon pidemmästä
sesongista, joka tyypillisesti ulottuu
pääsiäisestä marraskuun alkuun suosivan
ilmaston takia.

