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KARTOITUKSEN ESITTELY
Tämä on Visit Finlandille tehty kartoitus urheilumatkailun eri teemoihin erikoistuneista
jakelukanavista Saksassa. Selvityksen ovat tehneet Taru Leppänen ja Eeva Tamminen-Laube Nordica
Travel Net yrityksestä. Kartoitus on toteutettu tutkimalla laaja määrä erilaisia sähköisiä
jakelukanavia, keskittyen urheiluseuroihin, matkanjärjestäjiin sekä medioihin, joilla on potentiaalia
avustaa urheilumatkailun kasvua Suomeen.
Kartoituksessa on esitelty monipuolisesti urheilu- ja harrastusseuroja, urheilu- sekä
aktiivimatkanjärjestäjiä, mediaa ja muita kiinnostavia teemoihin liittyviä kanavia ja portaaleja.
Urheilumatkailun kartoituksessa esille on nostettu seuraavat teemat: vaellus ja retkeily,
maastopyöräily ja pyöräily, maastohiihto, retkiluistelu, retkimelonta ja melonta sekä juoksu.
Asiantuntijat ovat arvioineet eri jakelukanavia teemojen näkökulmasta sekä oman
markkinatuntemuksensa avulla.
Osa kartoituksen esittelemistä yrityksistä ovat vakiintuneita ja tärkeitä toimijoita, kun taas toiset
ovat pienempiä, mutta joilla on hyvin kasvupotentiaalia. Valintoja tehdessä on kiinnitetty huomiota
niihin toimijoihin, joilla on paljon jäseniä (urheiluseurat) sekä toimijoihin, jotka tarjoavat
urheilumatkoja Suomeen tai saattavat olla kiinnostuneita laajentamaan valikoimaansa Suomeen
(matkanjärjestäjät).
Kartoituksen tehtävä on auttaa Suomen matkailualan toimijoita löytämään sopivia
yhteistyökumppaneita, uusia jakelukanavia ja kasvua Saksassa. Suomi tunnetaan Saksassa
talviaktiviteettikohteena hyvin moottorikelkkailusta hiihtoon ja huskysafareihin. Saksassa
talviurheilulajit ovat myös hyvin suosittuja, varsinkin ampumahiihto. Monet yritykset tarjoavatkin
pakettimatkoja esimerkiksi juuri ampumahiihtokilpailuihin ympäri Eurooppaa. Kesämatkailu on
nousussa, mutta potentiaalia kasvuun on hyvin. Kesäurheilulajeista pyöräily on suosittu ja sitä
tarjotaankin paljon juuri Saksaan ja Itävaltaan.
Saksan markkinoilla matkanjärjestäjät sekä matkatoimistot ovat edelleen suuressa roolissa matkaa
varatessa. Printtikatalogit ovat edelleen tärkeitä ja tuotteiden saaminen printtikatalogiin on
suositeltavaa. Niiden ohella monilla toimijoilla on nykyään myös digitaalinen katalogi nettisivuillaan.
Sosiaalinen media kommunikointikanavana ei ole Saksassa yhtä suosittu kuin monissa muissa
maissa ja näin myös tärkeillä, suurilla jakelukanavilla saattaa olla vaatimattomat seuraajaluvut
sosiaalisessa mediassa. Kartoituksessa on siksi listattu sekä seurojen ja yritysten sosiaalinen media
että periteinen printtimedia.

Berliinissä 27.01.2018
Taru Leppänen ja Eeva Tamminen-Laube
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Deutscher Wanderverband
www.wanderverband.de
Saksan vaellusyhdistys edustaa retkeilijöiden etuja
Saksassa Saksan vuoristo-ja vaellus yhdistysten
kattojärjestönä, järjestää tapahtumia ja vaelluksia
ympäri vuoden, hoitaa vaellusreittejä ja edistää
vaellusliikuntaa.
57 paikallisyhdistystä ja –seuraa, yhteensä yli 600.000
jäsentä
Järjestää pääosin vaelluksia Saksassa ja
saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Itävalta,
Luxemburg, Süd-Tirol)
Terveysvaelluksia Saksassa, Italiassa ja Espanjassa
Wikinger Reisen matkailuesiteessä (Wikinger Reisen;
natürlich Gesund 2013) – Wikinger Reisen tarjoaa
myös Suomi matkoja
Tärkeä kanava vaellusta harrastaville, suuri
jäsenmäärä, joten mahdollisuus laajaan näkyvyyteen,
vaikka eivät ole aktiivisia sosiaalisessa mediassa
Vuosikertomukset PDF:nä & printtilehti
Ferienwandern; yhdistysjulkaisujen
kokonaispainosmäärä yli 500.000
-

Eifelverein
www.eifelverein.de
Vaellusseura, joka on Saksan vaellusyhdistyksen
jäsen. Tarjoaa, vaelluksia, järjestää tapahtumia,
hoitaa vaellusreittejä Eifel vuoriston alueella sekä
edistää luonnonsuojelua
147 paikallisyhdistystä ja yli 25 000 jäsentä
Järjestää vaelluksia pääosin Saksassa, mutta myös
vaellusmatkoja Euroopassa (Teneriffa, Adrianmeren
rannikko)
Keskittyy Keski-Eurooppaan, mutta Suomi voisi olla
ensimmäinen Pohjoismainen kohde, jos heillä on
kiinnostusta uusiin kohteisiin.
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Julkaisee lehteä Die Eifel PDF:nä 3 kertaa vuodessa
Facebook: 4641
www.facebook.com/Eifel.vereint/?ref=hl

Deutscher Wanderjugend
www.wanderjugend.de
Saksan vaellusyhdistyksen (Deutscher
Wanderverband) alajärjestö nuorille vaelluksen
ystäville. Tarjoaa nuorille tapahtumia, vaelluksia,
edistää luonnonsuojelua ja luo ja edistää
kansainvälisiä kontakteja
Noin 100 000 jäsentä 57 paikallisseurassa
Järjestää paljon tapahtumia ja vaelluksia nuorille.
Pääosin Saksassa, mutta myös muualla Euroopassa
(Kreikka, Albania).
Seura edistää, luo ja tukee järjestön jäsenten
kansainvälisiä kontakteja. Suomi voisi olla
potentiaalinen kohde. Tärkeä kanava.
Printtilehti (myös PDF:nä saatavilla) Walk & more
ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Facebook: 1036
www.facebook.com/DeutscheWanderjugend/
Twitter: 385, @DeutscheWanderjugend
Instagram: 69, @wanderjugend

NaturFreunde Deutschlands
www.naturfreunde.de
Sosiaaliekologinen ja sosiaalis-poliittisesti aktiivinen
kansallinen luonnonsuojeluun, luonto- ja
kestäväänmatkailuun, liikuntaan ja kulttuuriin
keskittyvä järjestö
Yli 70 000 jäsentä yli 600 paikallisseurassa
Tarjoaa liikunta kursseja (hiihto, vaellus, pyöräily,
melonta), valmentajakoulutusta, tapahtumia, retkiä
ja pidempiä luontoläheisiä matkoja Saksan
ulkopuolella (Itävalta, Senegal)
Suuri toimija. Suomen puhdas luonto, hiljaisuus sekä
vaellus-, hiihto-, pyöräily ja melontamahdollisuudet
voisivat olla kiinnostavia.
Printtilehti (myös PDF:nä saatavilla) Walk & more
ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Sosiaalinen media

Facebook: 1176
www.facebook.com/naturfreunde.de
Twitter: 2377, @NaturFreunde
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Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)
www.adfc.de
Seura, joka edistää „pehmeitä liikennemuotoja “,
etupäässä pyöräilyä, ajaa pyöräilijöiden etuja Saksan
kaupungeissa olemalla aktiivinen liikennepolitiikassa
ja tarjoaa monipuolisia pyöräilyyn liittyviä palveluita
ja tarjouksia jäsenilleen.
Yli 165.000 jäsentä 16 paikallisyhdistyksessä
Tarjoaa jäsenille pyörämatkoja, seminaareja,
neuvontaa ja matkatietoa sekä Saksan sisäisiin, että
ulkomaihin kohdistuviin pyörämatkoihin.
Suomi esillä Eurooppaan kohdistuvissa matkoissa
(www.adfc.de/adfc-reisenplus/ausland/
europa-infos/finnland/landeskunde-fuer-radler)
Erittäin tärkeä toimija. Suomi jo mukana. Yhteistyön
syventämiseen hyvä potentiaali.
ADFC printtilehti Radwelt, jonka ensimmäisen
puolenvuoden 2017 kokonaispainosmäärä oli 93.000
Facebook: 8081
www.facebook.com/AllgemeinerDeutscher
FahrradClub
Twitter: 9698, @FahrradClub
Instagram: 404, @adfc.de

Deutsche Initiative Mountain Bike e.V.
www.dimb.de
Vapaaehtoinen järjestö, joka ajaa
maastopyöräilijöiden etuja ja intressejä Saksassa
Yli 60.000 jäsentä
Edistää maastopyöräilyä, tekee lobbaustyötä
komiteoissa ja yhdistyksissä ja edistää näin
maastopyöräilijöiden etuja oikeudellisissa asetuksissa
ja sopimuksissa, kouluttaa MTB-oppaita, edistää
luonnonsuojelua ja auttaa uusien MTB-reittien
sertifioinnissa ja laillistamisessa, tarjoaa jäsenille
tapaamisia, tapahtumia ja maastopyöräretkiä/matkoja
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Matkaportaalissa 3 reittiä Suomesta: Auf Trails durch
den Nationalpark Pallas Ylläs zum heiligen See, Ylläs
Levi Mountainbike Trail, Summit Tour Ylläs Tunturi
National Park
Tärkeä yhdistys maastopyöräilijöille, potentiaalia
syventää yhteistyötä
Seuralehti DIMB TrailNews online tai pdf versiona
Facebook: 6824
www.facebook.com/dimb.de

Bund deutscher Radfahrer e.V.:
www.bdr-online.org
Saksan pyöräliitto edustaa pyöräilyseuroja Saksan
olympiaurheilu liitossa, tekee yhteistyötä ja vaikuttaa
kansainvälisissä pyöräilykomiteoissa. Edistää
pyöräilyurheilua kaikissa sen muodoissa, ajaa ja
edustaa kansallisesti ja kansainvälisesti pyöräilijöiden
etuja, tukee ja edistää junioritoimintaa, ajaa ja
edustaa pyöräilijöiden etuja liikennevirastoissa sekä
edistää, ylläpitää ja valvoo pyöräilyä ja
pyöräilyteollisuutta.
17 kansallista liittoa, yli 2500 paikallista seuraa ja yli
150 000 jäsentä
Tarjoaa sekä kilpa- että kuntourheilua, tapahtumia,
apua matkojen suunnitellussa, pyörävaelluksia sekä
matkoja Euroopassa pyörätapahtumiin (Ruotsi,
Ranska…) Tarjoavat Rad-net (Saksan pyöräliiton
virallinen toimielin ja mediapartneri) sivuilla
pyörämatkoja eri puolelle Eurooppaa.
www.rad-net.de/nachrichten/abseits-desmainstreams-radfahren-in-finnland;n_27948.html
Suomi mainittu nettisivuilla, potentiaalia esim.
erilaisiin pyöräkilpailuihin voisi olla.
Ei lehteä, mutta näkyvä Rad-net internetportaali,
missä uutisia, tietoa, matkoja ja paljon mainontaa
Facebook: 13 290
www.facebook.com/bunddeutscherradfahrer
Twitter: 527, @wirsindradsport
Instagram: 2390, @bunddeutscherradfahrer

Maastohiihto

Seuran kuvaus

Lisätietoa
Teemakohteinen suuntautuminen
Miten Suomi on mukana
Potentiaali
Media
Sosiaalinen media

Seuran kuvaus

Lisätietoa
Teemakohteinen suuntautuminen

Deutscher Skiverband (DSV)
www.deutscherskiverband.de
Saksanhiihtoliitto on hiihtolajien kattojärjestö
Saksassa ja kansainvälisen hiihtoliiton jäsen, jonka
alaisuuteen kuuluvat alppihiihto, freestyle,
mastohiihto, yhdistetty, mäkihyppy, ampumahiihto,
Ski cross ja free ski.
20 kansallista liittoa ja yli 650 000 jäsentä
Keskittyy kilpaurheiluun, paikallisyhdistykset ja
kansalliset liitot tarjoavat myös harrasteurheilua.
Harjoitusleirejä Suomessa: Vuokatti Sport Olympic
Training Centre
Suomen maailman cupin kisat: Ruka, Kontionlahti jne.
Urheilukilpailut sekä harjoitusleirit Suomessa,
aktiivinen sosiaalisessa mediassa
Uutisia nettisivuilla, uutiskirje, suuri markkinointi- ja
mainoskoneisto
Facebook:
Ampumahiihto: 75 201
www.facebook.com/DSVBiathlon
Alppihiihto: 46 005
www.facebook.com/DSVAlpin
Twitter: 42 000, @skiverband
Instagram: 1192, @deutscher_skiverband

Westdeutscher Skiverband
www.wsv-ski.de
Länsisaksan hiihtoliitto (Der westdeutsche skiverband
e.V. (wsv)) on Saksanhiihtoliiton alaisuudessa oleva
hiihtolajiharrastajien kattoyhdistys NordrheinWestfahlenin osavaltiossa
52.000 jäsentä n. 320 seurassa
Tarjoaa jäsenille kilpa- ja kuntourheilua sekä
kouluttaa hiihdonopettajia saksan hiihtoliiton
jäsenenä (Deutsche Skiverband), rakentaa ja hoitaa
hiihtoreittiverkostoja, edistää ja järjestää erilaisia
urheilutapahtumia sekä tarjoavat urheilumatkoja.
Länsisaksan hiihtoliitolla on oma matkailuosasto ja –
katalogi. Matkoja Saksaan, Italiaan, Itävaltaan,
Sveitsiin ja Japaniin
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Suomen hiihtokeskukset voisivat olla potentiaalisia
kohteita, suurehko jäsenmäärä, mutta ei kovin
aktiivista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
Oma matkailuesite (pdf), online Newsletter
Facebook: 817
www.facebook.com/westdeutscherskiverband

Ski-Zunft Kippenheim e.V.
www.skizunft-kippenheim.de
1955 perustettu hiihtoseura, joka tarjoaa jäsenilleen
kuntourheilua. Hiihdon ja laskettelun lisäksi seuran
urheilutarjontaan kuuluu pyöräily, vaellus, nordic
walking sekä voimistelu.
Jäsenmäärä ei tiedossa
Tarjoaa jäsenilleen hiihto- ja laskettelu kursseja,
harjoittelu mahdollisuuksia, järjestää tapahtumia,
järjestää pyörä-, vaellus- ja hiihtoretkiä sekä matkoja
jäsenilleen Saksassa ja Keski-Euroopassa (vuonna
2017 esim. Italia, Espanja, Itävalta)
Pienempi toimija keskittynyt keski-Eurooppaan.
Suomen hiihtokeskukset sekä vaellus- ja
maastopyörämahdollisuudet ehkä potentiaalisia
kohteita
Facebook: 181
www.facebook.com/SkizunftKippenheim

WSV Wintersportverein Braunschweig
www.wsv-bs.de
Pääosin harrastelioille tarkoitettu talviurheiluseura
Niedersachsenin osavaltiossa, jonka
pääpainopisteenä on maastohiihto.
Noin 160 jäsentä
Järjestää toimintaa, harjoittelua ja tapahtumia, osa
jäsenistä osallistuu kansainvälisiin hiihtotapahtumiin;
Vasloppet (Ruotsi), Birkebeiner Rennet (Norja),
Engadiener Skimarathon (Sveitsi), Marcialonga (Italia)
Seuran jäseniä on osallistunut aikaisemmin Finlandia
Hiihtoon
Volyymiltaan pienempi toimija, maastohiihtoon
keskittyneet kohteet sekä Suomen
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maastohiihtokilpailut potentiaalisia kohteita. Yhdistys
järjestää toimintaa Ruotsissa ja Norjassa, joten hyvä
potentiaali saada laajennettua myös Suomeen.
-

Skiclub Bingen 1930 e.V.
www.skiclub-bingen.de
Hiihtoseura Rheinland-Pfalz osavaltiossa, joka tarjoaa
harrastelioille hiihtokoulutusta, kursseja ja vapaaajantoimintaa
Yli 550 jäsentä
Järjestää kursseja, toimintaa sekä matkoja
viikonlopusta viikkoon Itävallan ja Italian alueilla
Pienempi toimija, ei suurta sosiaalisen media
aktiivisuutta, mutta tavoittaa kohderyhmän. Suomi
hiihtomaana potentiaalinen kohde
Oma matkailuesite (pdf), uutiskirje
Facebook: 138
www.facebook.com/SkiclubBingen
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Bremer Eisverein
www.bremer-eisverein.de
Luisteluseura, joka tukee ja edistää luistelua varsinkin
luonnonjäillä Bremenin osavaltiossa
Jäsenmäärä ei tiedossa
Huoltaa luonnonjääluistelurataa ”Semkefahrt”
Bremenissä, antaa tietoa jääolosuhteista, testaa
alueella olevia luonnonjäitä, antaa neuvoja ja ohjeita
retkiluisteluun, sekä tarjoaa jäsenille mahdollisuuden
luisteluun
Suomi ei mukana, mutta tarjoavat retkiluistelu
matkoja Skandinaviaan (Ruotsi) ja tarjoavat vinkkejä
pohjoismaihin kohdistuviin retkiluistelu matkoihin
(Ruotsi, Norja + Skandinavia)
Retkiluistelumatkat Suomeen potentiaalisia
-
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Deutscher Kanu-Verband
www.kanu.de
Saksan kanoottiliitto on kanoottiurheilijoiden
kattojärjestö, joka edustaa sekä liiton jäseniä, että
kaikkia kanoottiurheilun edustajia Saksassa
118.500 jäsentä n. 1.300 seurassa ja
paikallisyhdistyksessä
Tarjoaa jäsenilleen sekä kunto- että kilpaurheilua,
huolehtii luonnonvesien suojelusta,
melontaverkoston rakentaminen ja edistäminen,
tarjoaa jäsenilleen yöpymismahdollisuuksia
melontaverkostojen varsilta, tarjoaa koulutusta
melojille, laaja kurssitarjonta, kehittää materiaaleja
yhteistyössä valmistajien kanssa ja järjestää erinäisiä
tapahtumia
Tärkeä kansallinen kanava melonnan harrastajille,
yhteistyöllä saavuttaisi suuren kohderyhmän.
Uutiskirje, ladattavia artikkeleita ja sisältöä
internetsivuilla
Facebook: 11 113
www.facebook.com/deutscherkanuverband
Twitter: 1325, @kanuverband
Instagram: 2580, @kanuverband

Wannseer Kanu-Club e.V.
sites.google.com/site/wkcberlin
Berliiniläinen harrastajaseura, joka keskittyy
melontaretkiin niin Saksan järvialueilla kuin Itä- ja
Pohjanmeren alueella. Osallistuu harrastaja
melontamaratoneihin. Berliinin kanoottiliiton sekä
Saksan kanoottiliton jäsen
Jäsenmäärä ei tiedossa
Järjestää jäsenilleen melontaretkiä- ja matkoja
Berliinin alueella, Saksassa sekä Itä- ja Pohjanmeren
rannikoilla (Melontamatka Norjan etelärannikolla,
Matka Ruotsin saaristoon)
Pieni Berliiniin keskittynyt toimija, Suomen saaristo ja
varsinkin melontamaraton-tapahtumat saattaisivat
kiinnostaa
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WSVB – Düsseldorf-Lörick
www.wsvb.de
Melontaseura Düsseldorfissa, joka järjestää melonta
harjoittelua, retkiä sekä matkoja
Jäsenmäärä 250, joista n. 130 melonnanharrastajaa
Järjestää ympärivuotista harjoittelua, kursseja sekä
melontaretkiä lähiympäristössä, Itä- ja pohjanmeren
rannalla ja pidempiä matkoja Euroopassa
(Eteläranska)
Melontamatkat
Facebook: 217
www.facebook.com/teamwsvb

Verein für Kanusport – Bayer Leverkusen e.V. 1922
www.vkbl.de
Melontaurheilu seura, joka tarjoaa melontavaellusta,
jokimelontaa ja kanoottipooloa
Jäsenmäärä ei tiedossa
Pieni toimija Länsi-Saksassa. Järjestää kursseja,
harjoittelua, retkiä sekä pidempiä matkoja/leirejä
Saksassa ja Saksan ulkopuolella (Ranska, Alpit)
Melontaretket ja –kurssit, jokimelonta
Facebook: 131
www.facebook.com/kanuclub.leverkusen

Juoksu
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Deutsche Ultramarathon-Vereinigung e.V.
www.ultra-marathon.org
Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää
maratonjuoksun ylittävää maastojuoksua
Yli 1.600 jäsentä
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Järjestää erilaisia pitkänmatkan juoksutapahtumia ja
kilpailuja, ylläpitää ennätyslistoja sekä kehittää
sääntöjä kilpailujen toteuttamiseksi, edistää jäsenten
ja yhdistyksen välistä kommunikaatiota raporttien
avulla, tarjoaa jäsenille tapahtumakalenterin (myös
kansainväliset tapahtumat), Ultramaraton
tulospalvelun ja pääsyn DUV-tilastotietokantaan
Tapahtumakalenterissa suomalaisia
juoksutapahtumia – 7th Rovaniemi Artic Winter
300/150/66 km 17.-22.02.2018, XI Endurance 24 h
Ultrarun Espoo 24.02.2018 12:00-25.02.2018, Kaarina
Track Ultra 14.04.2018, 5th Kokkola Ultra Run 24h
19.05.2018, 5 NUTS Karhunkierros 160km Trail Ultra
25.05.2018, Kauhajoki Ultra Running Festival
02.07.2018, Pyssymäki Ultra Festival 22.09.2018,
Vaarojen Maraton 130 km 05.10.2018
Niche toimija, mutta tärkeä juuri ultramarathon
harrastajien keskuudessa. Suomi jo mukana
kalenterissa, hyvä potentiaali
Printtilehti ULTRAMARATHON ilmestyy 4 kertaa
vuodessa, online News
Facebook: 1452
www.facebook.com/duv.de

LCC Marathon Regensburg
www.llc-marathon-regensburg.de
Jäsenmäärältään suurin saksalainen juoksuseura, joka
tarjoaa juoksuliikuntaa harrastajille. Maraton ja
puolimaraton ovat seuran pääpainopisteet ja eri
maratontapahtumiin harjoitellaan eritasoisissa
ryhmissä.
Noin 1500 jäsentä
Järjestää tapahtumia (Regensburg Maraton) ja
seuramatkoja eri maraton tapahtumiin (2018
Marathon du vignoble d´Alsace), tarjoaa eri
juoksulajien harjoittelua: pitkänmatkanjuoksu,
walking, nordic walking, triatlon, vuoristojuoksu, sekä
omia harjoitteluryhmiä niin nuorille kuin
senioreillekin.
Suomen maratontapahtumat
Seuralehti LAUFEND Unterwegs ilmestyy kerran
vuodessa (PDF)
Facebook: 387
www.facebook.com/LLC1979

Seuran kuvaus
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Miten Suomi on mukana
Potentiaali
Media
Sosiaalinen media

Der 100 Marathon Club
www.100marathon-club.de
Juoksuseura pitkänmatkan juoksijoille, jotka ovat
vähintään 100 kertaa juosseet maratonmatkan verran
Yli 260 jäsentä
Edistää jäsenten osallistumista maraton- ja
pitkänmatkanjuoksu tapahtumiin, järjestää
pitkänmatkan juoksutapahtumia, tilastoi juoksijoita,
jotka ovat juosseet yli 100 kertaa maratonmatkan ja
pitää yllä juoksurapotti tietokantaa maiden ja
kaupunkien mukaan.
Mukana raportteja Suomesta; Helsinki maraton,
Varkaus maraton, Perniö 100km ja Santa Claus Arctic
Circle
Suomen maratontapahtumat
-

MATKANJÄRJESTÄJÄT
Urheilumatkanjärjestäjät
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Media
Sosiaalinen Media

Yrityksen kuvaus

Schulz Sportreisen
www.schulz-sportreisen.de
Matkanjärjestäjä, joka organisoi urheilumatkoja
juoksu-, pyöräily-, ja hiihtotapahtumiin
Schulz Aktiv Reisen (www.schulz-aktiv-reisen.de) yrityksen urheilumatkoihin keskittyvä tytäryhtiö.
Organisoi koko urheilutapahtumapaketin
lähtönumeroista tarvittaviin kisapaikkakuljetuksiin.
Paketoivat mukaan myös toiveesta luonto- ja
elämysaktiviteetteja kohteessa. Dresden, yli 30
hengen tiimi (Schulz aktiv reisen), joista 3 keskittyvät
urheilumatkoihin.
Maratonit, pyöräilytapahtumat ja hiihtotapahtumat
ympäri maailmaa, erikoisuutena myös
jääuintitapahtumat
Monia hiihtotapahtumia: Finlandia Hiihto, Vuokatti
Hiihto, Rajalta Rajalle Hiihto, Lapponia Hiihto (Linkki
tapahtumiin)
Hiihto- ja maratonpaketteja kaikkiin Pohjoismaihin
sekä Viroon suurin piirtein yhtä paljon tuotteita kuin
Suomeen. Virossa myös jääuintikilpailuja tarjonnassa
Tärkeä jakelukanava. Potentiaalia
urheilutapahtumapaketteihin. Tarjoaa jo Suomea
kohteena hiihtoon, mutta varsinkin juoksu- ja
pyöräilytapahtumissa potentiaalia
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 394 (Sportreisen)/ 1467 (Aktiv Reisen)
www.facebook.com/schulzsportreisen
www.facebook.com/schulzaktiv
Twitter: 627 (Aktiv Reisen), @AbenteuerREISE

Frosch Sportreisen
www.frosch-sportreisen.de
Urheilulomamatkanjärjestäjä perheille, pariskunnille
ja yksinmatkustaville. Loma ja urheiluharrastus
yhdistettynä. Painottavat matkojen sosiaalista
aspektia.
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Suurin osa asiakkaista 25-45 vuotiaita. Münster, yli 30
hengen tiimi.
Tarjontaan kuuluu talviurheilu, vaellus, pyöräily,
outdoor wellness ja vesiurheilu
Ei Suomea tuotannossa
14 tuotetta Ruotsiin, 6 Islantiin, 5 Norjaan ja 1
Tanskaan. Tarjolla mm. talviurheilua että vaelluksia ja
pyöräilyä kesällä
Tärkeä jakelukanava. Tuotteita muista pohjoismaista,
muttei Suomesta. Potentiaalinen uusi partneri, vahva
sosiaalisessa mediassa.
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 18,512
www.facebook.com/Frosch.Sportreisen/
Instagram: 855, @frosch_sportreisen

Kopfüber Sportreisen
www.kopfueber-sportreisen.de
Matkanjärjestäjä, joka organisoi urheilumatkoja, sekä
aktiivi- ja urheilulomia perheille, pariskunnille ja
yksinmatkustaville.
Laaja valikoima urheilulajeja kesällä ja talvella,
mukana myös jooga. Osnabrück, 13 hengen tiimi
Laskettelu ja hiihto, juoksu, vaellus, pyöräily,
vesiurheilu, jooga,
Ei Suomi tuotantoa
Ruotsi ja Norja tuotteistettuna
Ei vielä Suomi tuotantoa, mahdollinen uusi partneri
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 925
www.facebook.com/KopfueberSportreisen

Windbeutel Reisen
www.windbeutel-reisen.de
Purjehdukseen keskittynyt matkanjärjestäjä, jolla
myös urheilulomia tuotannossa ’Sportreisen’ osiossa.
Köln, 10 hengen tiimi
Purjehdus, laskettelu/hiihto
Ei Suomi tuotantoa
Tankassa mökkitarjontaa, ei muita tuotteita
pohjoismaissa

Potentiaali
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Sosiaalinen Media
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Pienempi toimija, ei Suomi tuotantoa, Suomen
hiihtokeskukset voisivat olla potentiaalinen
kiinnostuksen kohde
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 2210
www.facebook.com/windbeutelreisen

Team Sportreisen
www.teamsportreisen.de
Matkanjärjestäjä, joka organisoi matkoja
urheilujoukkueille ja –seuroille, valmentajille sekä
faneille
Keskittyy urheilutapahtumamatkoihin, Kleinostheim,
8 hengen tiimi
Urheilukilpailu ja –tapahtumat, tuotannossa
esimerkiksi hiihto/laskettelu ja pyöräily
Ei Suomi tuotantoa
Norjassa tuote mäkihyppy ja
ampumahiihtokilpailuihin, Tanskassa jääkiekon MMkilpailut 2018
Kiinnostava niche toimija, varsinkin kun järjestää
matkoja myös urheilujoukkueille ja -valmentajille. Ei
Suomi tuotantoa, ampumahiihto- ja muut
talviurheilukilpailut voisivat olla potentiaalisia
Facebook: 963
www.facebook.com/wwwteamsportreisende495496120721/?fref=ts

Rotalis Radreisen
www.rotalis.com
Pyörämatkanjärjestäjä, joka organisoi ryhmämatkoja
Eurooppaan ja muutamiin kaukokohteisiin
Schärding, 11 hengen tiimi
Pyöräilymatkat
Ei Suomi tuotantoa
Ruotsi tuotteistettuna
Ei vielä Suomi tuotantoa, mahdollinen uusi partneri
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 1409
www.facebook.com/rotalis.radreise.manufaktur
Instagram: 122, @rotalisreisen

Youtube:
www.youtube.com/channel/UCZf6DwuKTdIodp
93J4JH_tg
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Sportbundreisen
www.sportbund-reisen.de
Urheiluseurojen verkosto Nordrhein-Westfalenin
osavaltiossa, joka järjestää urheilu- ja aktiivimatkoja
urheiluseurojen jäsenille, mutta myös muille
Bielefeld, 7 hengen tiimi
Keskittyy talviurheiluun, mutta kesäaktiviteetit kuten
pyöräily ja vaellus mukana
Ei Suomi tuotantoa
Talvituote Pohjois-Norjaan
Varsinkin talviurheilun saralla Suomi saattaisi olla
kiinnostava. Tavoittaa urheiluseurojen jäseniä, joten
voisi olla mielenkiintoinen partneri.
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 619
www.facebook.com/SPORTBUNDREISEN

Natours Reisen GmbH
www.natours.de
Matkanjärjestäjä, joka organisoi luonto- ja
aktiivimatkoja sekä keskittyy kestävään matkailuun
Laaja valikoima aktiivimatkoja kesällä ja talvella,
Osnabrück, 3 hengen tiimi
Laskettelu ja hiihto, lumikenkävaellus, vaellus,
pyöräily, melonta
Ei Suomi tuotantoa
Ruotsista paljon kesä- ja talvituotteita myös Norja ja
Tanska tuotteistettuna.
Ei vielä Suomi tuotantoa, mutta muut Pohjoismaat
tuotteistettuna, hyvä potentiaali laajentaa Suomeen
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 381
www.facebook.com/natours.de
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Pro Training Tours
www.protrainingtours.de
Erikoismatkanjärjestäjä, joka on keskittynyt täysin
urheiluharjoitusleireihin ja -lomiin.
Seeheim-Jugenheim, 6 hengen tiimi
Triathlon, uinti, yleisurheilu, tennis, jalkapallo
Ei Suomi tuotantoa
Ei tuotteita Pohjoismaissa
Niche toimija marginaaliselle asiakaskunnalle, mutta
triathlon voisi olla Suomelle kiinnostava
Facebook: 2490
www.facebook.com/protrainingtours
Instagram: 406, @protrainigntours

Elan Sportreisen
www.elan-sportreisen.de
Matkanjärjestäjä, joka organisoi urheilumatkoja, sekä
aktiivi- ja urheilulomia perheille, pariskunnille ja
yksinmatkustaville.
Keskittyy talviurheiluun ja purjehdukseen.
Tarjonnassa myös urheiluleirejä. Köln, 5 hengen tiimi
Hiihto/laskettelu, purjehdus, aktiiviloma
Ei Suomi tuotantoa
Kesäaktiviteettipaketteja (camps) tarjolla Ruotsissa ja
Norjassa
Ei vielä Suomi tuotantoa, mahdollinen kiinostava uusi
partneri varsinkin aktiivilomiin kesällä.
Uutiskirje
Facebook: 585
www.facebook.com/elansportreisen
Youtube: www.youtube.com/channel/UCn2XXXaKJBlqV7lLAgNMZw

Karow Sportreisen
www.karow-reisen.de
Talviurheiluun keskittynyt matkanjärjestäjä
Matkoja ryhmille, perheille ja yksinmatkustaville.
Hampuri.
Laskettelu, lumilautailu ja hiihtomatkat keskiEuroopassa
Ei Suomi tuotantoa

Kilpailijat
Potentiaali
Media
Sosiaalinen Media

Yrityksen kuvaus
Lisätietoa
Teemakohteinen suuntautuminen
Miten Suomi on mukana
Kilpailijat
Potentiaali

Media
Sosiaalinen Media

Yrityksen kuvaus
Lisätietoa
Teemakohteinen suuntautuminen
Miten Suomi on mukana
Kilpailijat
Potentiaali
Media
Sosiaalinen Media

Ei Pohjoismaista tuotantoa
Pieni toimija. Ei vielä Suomi tuotantoa, mahdollinen
uusi partneri talviurheiluun
Katalogi, uutiskirje
-

Aktivreisen Teltow
www.aktivreisen-teltow.de
Pienehkö aktiivilomiin keskittynyt matkanjärjestäjä
Keskittyy Pohjoismaihin.
Aktiivi, urheilu sekä extremematkoja tuotannossa
Suomi tuotteistettuna kesällä ja talvella,
www.aktivreisen-teltow.de/finnland/
Kaikki Pohjoismaat paitsi Tanska tuotteistettuna sekä
kesällä, että talvella
Aktiivimatkoihin keskittynyt hyvä kontakti, ehkä
kiinnostusta tarjota myös esimerkiksi hiihto- tai
retkiluistelumatkoja. Suomituotteita vähemmän kuin
muita tällä hetkellä, joten kasvupotentiaalia olisi.
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 111
www.facebook.com/aktivreisen.teltow

Sportreisebüro
www.sportreisebuero.de
Järjestää urheilumatkoja Euroopassa sekä
kaukokohteissa. Matkatoimisto
Urheiluklubit ulkomailla, aktiivilomat, perhelomat,
yksinmatkustavat, Hannover
Vaellus, pyöräily, kiipeily, hiihto/laskettelu,
purjehdus, surffaus, sukellus, melonta
Ei Suomi tuotantoa
Ruotsiin tarjolla muutama aktiiviloma kesällä perheen
kanssa
Ei vielä Suomi tuotantoa, mahdollinen uusi partneri
urheilu- ja aktiivituotteille
Uutiskirje
Facebook: 89
www.facebook.com/sportreisebuero.de
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Biathlon Travel
www.biathlontravel.de
Pienempi niche toimija keskittynyt täysin
ampumahiihtomatkojen organisointiin
Päätoimisto Ruotsissa, mutta palvelee myös
saksalaisia asiakkaita
Ampumahiihtokilpailut
Kontiolahden ampumahiihtokilpailut,
www.biathlontravel.de/index.php/saison-20162017/wc-7-biathlon-weltcup-in-kontiolahti
Ruotsi ja Norja tuotteistettuna
Kontiolahti jo valikoimassa
-

Trailrunning Adventure
www.trailrunning-adventure.com
Pienempi niche toimija keskittyy marathon ja
ultramarathon tapahtumiin sekä juoksulomiin ja leireihin
Toimii virallisena partnerina tietyissä
maratonkilpailuissa Euroopassa ja muualla
Maraton, juoksu
Ei Suomi tuotantoa
Ruotsin osakilpailu ‘Beyond the Ultimate Ultra Race
Serie’:stä mukana
Voisi olla kiinnostunut Suomen maratontarjonnasta
tai juoksuleireistä
-

Wikinger Reisen
www.wikinger-reisen.de
Suuri matkanjärjestäjä, jolla tarjonnassa ryhmä- ja
yksilömatkoja aktiivimatkailijoille
Hagen, 125 työntekijää
Vaellus-, pyöräily-, ja aktiivilomat
Yli 15 Suomituotetta
www.wikinger-reisen.de/finnland.php
Ruotsi ja Norja tuotteistettuna

Potentiaali

Media
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Tärkeä jakelukanava. Keskittyy aktiivimatkoihin, ja
Suomi tuotteita jo hyvin tarjolla. Potentiaalia
laajentaa ja syventää yhteistyötä. Hyvä sosiaalisen
median näkyvyys matkanjärjestäjäksi.
Katalogi, uutiskirje
Facebook: 11 419
www.facebook.com/wikingerreisen
Instagram: 529, @wikinger.reisen

Club Aktiv
www.club-aktiv.de
Pienempi toimija, joka keskittyy merimelontaan
Oldenburg, max 5 hengen tiimi
Melonta
Ahvenanmaa: www.club-aktiv.de/seekajakaland/__314
Ruotsi, Norja ja Tanska tuotteistettuna
Ahvenanmaa tuotteistettuna. Melontakohteet
voisivat kiinnostaa
Katalogi
Facebook: 295
www.facebook.com/clubaktiv

Bussi- ja ryhmämatkanjärjestäjät
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BVB Touristik
www.bvb-touristik.de
Berliinin linja-autoliikenneyrityksen (BVB) alla oleva
bussimatkanjärjestäjä, suurehko toimija, ei kattavaa
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
Laaja valikoima bussimatkoja Saksan sisällä ja ympäri
Eurooppaa, Berliini, noin 40-45 henkeä
Kierto-, kaupunki-, tapahtumamatkat sekä risteilyt
Suomi mukana risteilypaketissa. www.bvbtouristik.de/finnland.html
Kaikki Pohjoismaat tuotteistettuna, uutena tuotteena
matkan Osloon ampumahiihdon maailmancupiin.
Ottanut ampumahiihdon katalogiin, joten Suomen
talviurheilutapahtumat voisivat kiinnostaa
Katalogi, Uutiskirje
Facebook: 148
www.facebook.com/bvbtouristiknet
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Service Reisen Giessen
www.servicereisen.de
Suurehko matkanjärjestäjä erikoistunut
ryhmämatkoihin ympäri maailmaa
Laaja valikoima ryhmämatkoja, Giessen
Kierto-, kaupunki-, tapahtumamatkat sekä risteilyt
Suomi mukana varsinkin aktiivimatkoilla kesällä ja
talvella
www.servicereisen.de/zielgebiete/skandinavien/
finnland/
Kaikki Pohjoismaat tuotteistettuna, Norjaan
ehdottomasti eniten tuotteita
Tärkeä toimija bussimatkojen saralla.
Ampumahiihtopaketti Antholziin löytyy, joten
Suomen talviurheilutapahtumat voisivat kiinnostaa.
Paljon aktiivituotteita, joten esimerkiksi vaellus ja
pyöräily voisivat myös olla kiinnostavia
Katalogi, Uutiskirje
Facebook: 1568
www.facebook.com/Service.Reisen.Giessen
Instagram: 106, @servicereisen
Youtube:
www.youtube.com/user/ServiceReisenGiessen/

Muut

Yrityksen kuvaus
Lisätietoa
Teemakohteinen suuntautuminen
Miten Suomi on näkyvillä
Kilpailijat
Potentiaali
Media

Reiseportal Skandinavien
www.reiseportal-skandinavien.de
Ei matkanjärjestäjä, mutta erittäin kattava
informaatioportaali koskien lomamatkoja
Pohjoismaihin.
Kattaa kaikki Pohjoismaat, välittävät myös mökkejä
Sivusto sisältää yleistä tietoa kaikista Pohjoismaista
sekä matkustusinformaatiota ja vinkkejä. Mökkilomat
sekä urheilulomat listattuna.
Kattavaa informaatiota Suomesta sekä Suomessa
matkustamisesta. www.reiseportalskandinavien.de/skandinavien-wanderurlaub.html
Kaikki Pohjoismaat edustettuna
Hyvä tietää olemassa olosta, muttei suoraa
tuotteistuspotentiaalia
-
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Rad.net portaali
www.rad-net.de
Pyöräurheilun verkkoportaali
Kaikki pyöräilyyn liittyvä, saksan pyöräseurat,
pyörämatkat, kilpailut
Oma osio pyörämatkailulle
Artikkeli Suomessa pyöräilystä: www.radnet.de/nachrichten/abseits-des-mainstreamsradfahren-in-finnland;n_27948.html
Artikkeleita kaikista Pohjoismaista
Tärkeä informaatiokanava pyöräilyn harrastajille, olisi
hyvä saada mahdollisimman paljon tietoa/artikkeleita
Suomesta mukaan. Tavoittaa hyvin kohderyhmän.
-

PRINTTI- JA DIGITAALINEN MEDIA
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Lehden kuvaus
Lisätietoa

Outdoor
www.outdoor-magazin.com
Kattava ulkoiluun keskittynyt lehti, joka julkaisee
uutisia, testaa välineitä, kirjoittaa matkustusvinkkejä
ja julkaisee teemoihin liittyviä videoita
Levikki ei tiedossa, mutta maanlaajuinen tunnettuus,
Stuttgart
Vaellus, pyöräily (myös sähköpyöräily), kiipeily, hiihto
Mainosten ostaminen mahdollista
www.outdoormagazin.com/touren/skandinavien/finnland-outdoorabenteuer-seenland.1714208.3.htm
Facebook: 20 945
www.facebook.com/outdoormagazin
Instagram: 759, @outdoor_magazin
Twitter: 6582, outdoor_magazine

Bike & Travel
www.biketravel-magazin.com
MVS Medienin alla oleva pyöräilyyn ja matkailuun
keskittyvä lehti
Kokonaislevikki noin 45 000 kappaletta, ilmestyy 6
kertaa vuodessa
Pyöräilyuutiset, matkustusvinkit Saksassa, Sveitsissä
ja Euroopassa, varustetestit
Mainosten ostaminen mahdollista
Ahvenanmaan pyöräilymatka: www.biketravelmagazin.com/radelspass-fuer-familien-auf-aland
Facebook: 1332
www.facebook.com/biketravelmagazin

Trekking Magazin
www.trekkingmagazin.com
MVS Medienin alla oleva vaelluslehti niin vastaalkajalle kuin kokeneellekin ulkoilijalle.
Kokonaislevikki noin 55 000 kappaletta, ilmestyy 9
kertaa vuodessa
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Kaikki vaellukseen liittyvä: uutiset, reittiohjeet,
varustearvostelut, vinkin ja kokemukset.
Mainosten ostaminen mahdollista
Karhunkierros Oulanka:
www.trekkingmagazin.com/reisentouren/sonstige/finnlands-beliebteste-trekkingtour
Pirkan Taival: www.trekkingmagazin.com/reisentouren/sonstige/pirkan-taival-erholung-pur-imsuden-finnlands
Facebook: 2736
www.facebook.com/TrekkingMagazin

Kajak Magazin
www.kajak-magazin.com
MVS Medienin alla oleva melontaan keskittyvä lehti
Kokonaislevikki noin 25 000 kappaletta, ilmestyy 6
kertaa vuodessa
Melontauutiset, matkustusvinkit Saksassa ja muualla
Euroopassa, varustetestit, melontakertomukset
Mainosten ostaminen mahdollista
Ahvenanmaasta on kirjoitettu aikaisemmin.
Facebook: 2476
www.facebook.com/kajakmagazin

Abenteuer und Reisen
www.abenteuer-reisen.de
Saksan suurin matkailulehti
Kokonaislevikki 93 000 kappaletta, ilmestyy 10 kertaa
vuodessa, käytössä myös AR-aplikaatio, hyvä
sosiaalisen median näkyvyys.
Kaupunki- ja kaukomatkat sekä lifestyle ja outdoorsteemat
Mainosten ostaminen mahdollista
Artikkeleita Suomesta: www.abenteuerreisen.de/?s=finnland
Facebook: 35 590
www.facebook.com/abenteuerundreisen
Twitter: 1786
@abenteuer_reise
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Sosiaalinen media

Nordis Magazin
www.facebook.com/dasnordismagazin
Pohjois-Eurooppaan keskittyvä matkailulehti
Kokonaislevikki 38 000 kappaletta, ilmestyy 6 kertaa
vuodessa
Vaellus, kanootti, pyöräily, laskettelu/hiihto sekä
yleinen matkailuinformaatio Pohjois-Euroopasta
Mainosten ostaminen mahdollista
Paljon artikkeleita Suomesta
Facebook: 8161
www.facebook.com/biketravelmagazin

Norr
www.norrmagazin.de
Skandinaviaan keskittynyt matkailulehti
Kokonaislevikki 30 000 kappaletta, ilmestyy 4 kertaa
vuodessa
Outdoor, luonto, ympäristö, kulttuuri, lifestyle,
design, arkkitehtuuri
Mainosten ostaminen mahdollista
Paljon artikkeleita Suomesta
Facebook: 12 785
www.facebook.com/norrmagazin
Twitter: 1124
@NORRmagazin
Instagram: 1554
@norrmag

