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“Kun vastuullisuudesta 
puhuminen ei riitä” 

Vastuullisuuden ja
tarinallistamisen 
valmennuspaketti 

Kesto: 3 x 6 tunnin valmennuskokonaisuus 

Tarinallistamalla aktivoit ja innostat 
asiakkaita. Erotut omien vastuullisuus‐
tekojen avulla! Valmennuksen aikana 
osallistujat kehittävät: 

Yrittäjien osaaminen lisääntyy vastuulli‐
suusviestinnän ja tarinallistamisen osalta: 

Yrityksen tai 
organisaation 
vastuullisuutta 

1. 

Ja siitä viestimistä 
luovien menetelmien 
avulla 

2. 

Vastuullisuus ei ole 
enää välttämätön 
paha tai pakko 

3. 

Se on sekä 
henkilöstölle 
että asiakkaille 
houkuttelevaa 

4. 

Ja yritykselle 
lisäarvoa tuottavaa 

5. 

Kiinnostuitko aiheesta? 
Tilaa inspiroiva

johdanto aiheeseen 
Anu Nylund, Mood of Finland Oy 
VASTUULLISUUSVIESTINTÄ - VASTUULLISUUSTEOT 
ASIAKKAAN PALVELUPOLULLA 

• Johdanto vastuullisuusviestintään ja vastuullisuu‐
den eri osa-alueisiin asiakkaan palvelupolulla. 

• Tunnistetaan yrityksen vastuullisuustekoja, joista 
yhtä jatkotyöstetään tarinallistamisen osiossa. 

Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy 
TARINALLISTAMINEN - VASTUULLISUUSTEOISTA 
ASIAKKAALLE ELÄMYS 

• Lyhyt johdanto tarinallistamiseen ja tarinallistami‐
nen vastuullisuusviestinnän menetelmänä. 

i
• Tarinallistetaan yksi oma vastuullisuusteko elämyk‐
sen muotoon. 

Voit tilata inspiroivat johdantoluennot joko koko 
päivän toteutuksena tai kahtena erillisenä 
toteutuksena. 

• Hinta: 1500 euroa +alv. 24% / 3h valmennus, 
yhteensä 3000 euroa +alv. 24%. 

• Valmennukset voidaan 
toteuttaa etänä tai paikan 
päällä. Paikan päällä 
toteutettaessa valmen‐
nuksen hintaan lisätään 
matka- ja majoituskulut 
toteutuneen mukaan. 

VA����L�I���DE���
�LÄ��S!

Läh�e ��l���e y���s�ä Su�m�� �ar����en ���k�i����l�e�t���e� k���s�! 

#vastuullisuus #tarinallistaminen #luontomatkailu #ostettavuus #digitaalisuus 
#tuotteistaminen #palvelumuotoilu #tuotekortti #nicegroup 
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Vastuullisuuden ja 
tarinallistamisen kolmen 
päivän valmennuspaketissa 
tarinallistetaan yrityksen 
vastuullistekoja. 

1. 

Kesto: 3 X 6h valmennusta 

Valmennus 1 

Anu Nylund, Mood of Finland Oy 
VASTUULLISUUS ON VALINTOJA, TEKOJA 
JA VIESTINTÄÄ! 

• Viestintää kaikilla aisteilla ja kokonais‐
valtainen vastuullisuuspolku. 

• Valitaan yrityksen kuusi vastuullisen toi‐
minnan kontaktipistettä, joista muodos‐
tuu yritykselle lisäarvoa tarjoava vastuul‐
lisuuden palvelupolku. 

• Työ jatkuu tarinallistamisen työpajassa. 

2. 

Valmennus 2 

Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy 
VASTUULLISUUSTEOT TARINAKSI, 
VASTUULLISUUDESTA ELÄMYS! 

• Tarinallistetaan valitut kuusi 
vastuullisuustekoa. 

• Työssä hyödynnetään Tarinapolku-työka‐
lua, jonka avulla hahmotetaan myös vas‐
tuullisuustekojen linkittämistä toisiinsa ta‐
rinan juonen avulla. 

• Lopuksi puhutaan siitä, miten tarinatekoja 
voi hyödyntää myös markkinointiviestin‐
nässä ja miten hyödyntää Avoin tarina -työ‐
kalua asiakaspalautteen keräämisessä. 

3. 

Valmennus 3 

Anu Nylund, Mood of Finland Oy ja 
Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy 
KARHUN LUOLA – KEHITTÄMISEN 
KOHTAAMISPAIKKA 

• On tullut aika esitellä tuloksia ja 
arvioida tarinallistettuja vastuulli‐
suuspolkuja ja vastuullisuustekoja. 

• Arvioidaan ristiin tuloksia, annetaan 
palautetta ja kehittämisehdotuksia 
toisia kannustaen. 

• Paikalla osallistujia kannustamassa 
ovat molemmat valmentajat. 

Vastuullisuus on arvo ja ennen kaikkea se on toimintaa ja valintoja, joissa huomioidaan 
ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja eettinen vastuullisuus. 

i Kaikki valmennuspäivät ovat 6h päiviä. Ota ��t���tä! 
• Kolmen päivän valmennuspaketin hinta on yhteensä 
6000 euroa +alv. 24%. Teh�ään ��de��ä va����l�i���de��� 

• Valmennukset voidaan toteuttaa etänä tai paikan päällä. s�o����is��� y���y��en ���p�i����u. • Paikan päällä toteutettaessa valmennuksen hintaan lisätään 
matka- ja majoituskulut toteutuneen mukaan. Anu & An�e • Tekemistä ohjaa Tarinakoneen ja Mood of Finlandin luovat ja 
kiitosta saaneet materiaalit. 

Koko tuotteistettu valmennuspaketti 6000 € (alv. 0%). 

Teh�ään ��de��ä u�s�a ���k�i��� 
m��e�t��t����o�t� – ot� ��t���tä! 
Pir��, Anu, Kir�� �� An�e 

NiceGroup on neljän matkailualan 
asiantuntijan tehokas yhteisö. 

Olemme valmentaneet satoja yrityksiä ja matkailukohteita tehos‐
tamaan liiketoimintaansa sekä kotimaisilla että kansainvälisillä 
markkinoilla. Olemme visionäärisiä edelläkävijöitä, toimialamme 
ammattilaisia ja Visit Finland Akatemian valmentajia. 

Ellare Oy Tarinakone Oy 
ellare.fi tarinakone.fi 
040 737 8650 040 537 1939 

Mood of Finland Oy
moodoffinland.fi 
040 962 2006 

Sähköinen Liiketoiminta 
Suomi Oy
liiketoiminta.info 
040 555 1019 

https://moodoffinland.fi
https://tarinakone.fi
https://ellare.fi



