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25. – 27.4.2017  

 

Lähde mukaan hakemaan UNELMALEIRILTÄ  

posi�ivista potkua ja tekemisen meininkiä  

MAASEUDUN ELINTARVIKEYRITTÄMISEEN 

Vierailemme kiinnostavissa eteläpohjalaisissa yrityksissä, 

joissa viljellään uskallusta, op�mismia ja yhteistyötä. 

Matkan aikana tarkastelemme vierailukohteita asiak-

kaan roolista, tunnistamme ostajan tarpeita ja luomme 

sujuvampia palvelupolkuja lähiruualle. Uusien innovaa�-

oiden pohjana meillä ovat eteläsavolaisilta lähiruuan os-

tajilta kerätyt tuote- ja palveluideat.  

Leirille toivotamme tervetulleeksi mukaan toimijat ruo-

kaketjun kaikista vaiheista: 

• Lähiruuan tuo*ajat 

• Ostajat (kulu�ajat, tukut, kaupat, ammakeiöt) 

• Jalostajat ja myyjät 

• Asiantun�ja– ja kehi*äjätahot 

”Hyppy asiakkaan saappaisiin” �istaina 25.4. 

Saamme �etoa lähiruuan käy�äjäprofiileista, hei�äy-

dymme asiakkaan rooliin testaamaan palveluja ja työs-

tämme ryhmissä asiakkaiden ideoista palvelukuvauksia. 

Vierailukohteina mm. Maa�lamatkailu Kumpunen Pe-

täjävedellä, Veljekset Keskinen, Alavuden öljynpuris-

tamo ja Vietävän hyvää -lähiruokakauppa. 

klo 7.00 Lähtö Juvalta ja klo 7.50 Lähtö Mikkelistä Jy-

väskylän kau�a koh� Etelä-Pohjanmaata 

”Hyvä palvelupolku tekee ostamisen helpoksi” 

keskiviikkona 26.4. 

Eteläsavolaiset ideat jalostuvat päivän aikana sujuviksi 

palvelupoluiksi, jotka siivi�ävät lähiruuan myyn�ä. Pää-

semme myös testau�amaan ideoitamme pohjalaisia 

asiantun�joilla. Vierailukohteina Ravintola Pir5hirmu 

ja Ilmajoen makkaramestarit, Duudson Ac�vity Park ja 

maailman parasta giniä tuo�ava Kyrö Dis�llery. 

”Aito tarina saa asiakkaan hullaantumaan”      

torstaina 27.4. 

Rakennamme eteläsavolaiselle lähielintarvikkeelle hou-

ku�elevan tarinan. Vierailukohteina Lakeuden High-

land suoramyyn�-, lammas- ja ylämaankarja�la sekä 

Juustopor5 Jalasjärvellä. 

Takaisin Etelä-Savossa olemme noin klo 19.00 – 20.00. 

Pidätämme oikeuden tarvi�aessa ohjelmamuutoksiin. 

Unelmaleirin hinta on 225 euroa + alv 24 % . Matkan hintaan 

kuuluvat bussikuljetus, hotellimajoitus 2 hh:ssa aamiaisineen, 

sekä ohjelman mukaiset vierailukohteet ja ryhmätyöt.   

Osallistuminen ohja�uun tuotemaistatukseen Kyrö Dis�lleryllä 

(20 €) ja ruokailut matkan aika ovat omakustanteisia. 

 

Ilmoi*autumiset: perjantaihin 7.4.2017 mennessä,                 

puh. 0400 261 094 tai marjo.h.lai�nen@proagria.fi. 

”Jos perästä kuuluu niin si3e itketähän mu3ei etukätehen.” 

Lisä�etoja: Kirsi Mutka-Paintola, toiminnanjohtaja, elintarvike- 

ja yritysasiantun�ja, p. 043 8267882 tai                                                                   

kirsi.mutka-paintola@maajako�talousnaiset.fi  

Unelmaleiri on osa eteläsavolaisille lähiruuan tuo�ajille suunna�ua 

Unelmakauppa—elintarvikkeesta euroja -koulutushanke�a, jota ra-

hoi�avat Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.  


