


KOTKAN-HAMINAN  
SEUDUN 
Elinkeinomarkkinointi 



KASVUN TUEKSI 



KAAKKO KASVUUN 
• Kaakko kasvuun -kasvuohjelman (2013–2017) elinkeinostrategisten 

linjausten tueksi on suunniteltu yhteinen Kotka-Haminan 
elinkeinomarkkinoinnin konsepti, joka kiteyttää sanallisesti ja 
visuaalisesti alueen vahvuudet.  

• Kattotason imago, yhteisnäkyminen ja -markkinointi 
moninkertaistavat markkinoinnin tehon. 

• Kattobrändin kiistaton etu on viestinnän kertautuminen: näkyvyys ja 
tunnettuus lisääntyvät, kun kaikki mukana olevat tahot välittävät 
samaa viestiä. 

• Vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä näkyy alueen vetovoimaisuutena, 
arvostuksen ja houkuttelevuuden kasvuna. Alue tunnistetaan 
tulevaisuudessa valittujen vahvuuksiensa kautta. 
 



GENEERINEN  
UNOHDETAAN… 



Uusikaupunki – Elämää 
Jämsä - Elämäsi tarina 

Karkkila - Elämän kokoinen kaupunki 
Hattula - Elämää varten 

Eurajoki - Energistä elämää 

 
 
 
 
 

…. 



VAHVA BRÄNDI… 



… 
Tiukassa kilpailutilanteessa vahvempi brändi voittaa.  

 
Laimeat ja geneeriset viestit eivät nouse hälystä, siksi  

erottuminen on ensisijaisen tärkeää.  
 

Vahva brändi on omaleimainen, rohkea ja johdonmukainen.  
Siinä on mukana tunne ja totuus ja siksi helppo omaksua sekä muistaa.  

 
Toisin sanoen vahva brändi näkyy, kuuluu ja muistetaan ylitse muiden. 

 
Hyvä koeponnistus on nousta jakkaralle ja huutaa niin kovaa kuin pystyy brändin 

signeeraus / slogan. Sen täytyy kuulua salin perälle asti, vaikka kilpailijat 
huutaisivat omaansa. 

 
 
 
 
 



YLIVOIMAA JA TOTUUKSIA 
BRÄNDIN RAKENNUKSEEN 



KOTKAN-HAMINAN SEUTU 
• Kotkan-Haminan seudussa on särmää: satamakaupunkien ja rajaseudun 

historia velvoittaa. 
• Kotkan-Haminan seudussa on raakaa voimaa: logistiikka, Googlen datacenter, 

teollisuus. 
• Kotkan-Hamina seutu uusiutuu ja tuottaa uusia elämyksiä, uutta energiaa: 

biotalous, pelitoimiala, matkailu.  
• Kotkan-Haminan seudulla ei hienostella eikä piperretä. 







LUOVA KONSEPTI 

• Kotkan-Haminan seudun jäljittelemätön olemus, tekemisen tapa ja 
lupaus vahvuudesta, tuoreudesta ja särmästä, jota ei muualta löydy. 

 
• RAW by nature on elinkeinomarkkinoinnin luovan konseptin ydin ja 

samalla slogan. Se tuo elinkeinomarkkinointiin syvyyttä ja 
autenttisuutta ja sitoo sen vahvasti seutuun ja sen perinteisiin. 

 
• RAW by nature -slogania käytetään aina ensisijaisesti 

englanninkielisenä viestimään alueen kansainvälisyydestä. 
 





Olemme muutoksen partaalla, rajaseudulla, moderneina pioneereina.  
Ylpeinä vahvasta perinnöstämme annamme raikkaan merituulen  

työntää meitä eteenpäin.  
Olemme valmiita paiskimaan töitä parempien aikojen puolesta. 

 Jazz-musiikin lailla alati uudistuen emme jämähdä paikoillemme nyt  
emmekä tulevaisuudessa. 

Yhteisömme juuret ulottuvat kauas. Nostamme hattua kaikille merimiehille, 
ahtaajille, kovan teen keittäjille, linnoitusten rakentajille ja työväenluokan 

sankareille, jotka ovat jättäneet rosoisen jälkensä 
alueen henkeen ja sen asukkaisiin.  

 
Kehitymme juurillemme uskollisina – luonnostaan vahvoina. 



KATTOBRÄNDIN HYÖDYNTÄMINEN 
  
Vetovoimainen elinkeinomarkkinoinnin brändi 
rakennetaan yhdessä. 
Kattobrändin etu on viestinnän kertautuminen. 
  
Jokainen toimija voi omalta osaltaan kasvattaa 
yhteisen brändin tunnettuutta ottamalla 
käyttöön Kotkan-Haminan seudun brändin 
elementtejä. 
  
Jokainen toimija myös hyötyy vahvan yhteisen 
brändin tuomasta tunnettuuden ja 
kiinnostuksen kasvusta. 
 





YHDENMUKAINEN 
TAITTOMALLI 









 



MEILLÄ ON PALJON 
ERIKOISOSAAMISTA JA 

AINUTLAATUINEN 
ASENNE, NYT ON AIKA  
KERTOA SIITÄ MUILLE! 
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