
Matkaparkki.com
Esitys kyläyhdistyksille



Mikä on matkaparkki?
Lyhytaikaiseen yöpymiseen tarkoitettu luvallinen parkki
Matkaparkit ovat vaatimattomammin varusteltuja kuin leirintäalueet
Eivät kilpaile leirintäalueiden kanssa
Ei leiriytymistä

Luvallinen ja turvallinen paikka yöpyä matkan aikana.



Matkaparkki.com
Mobiilisovellus, minkä avulla matkailija voi:

Etsiä sopivia yöpaikkoja kartalta
Tarkistaa parkin varaustilanteen
Tehdä varauksen varauskalenterin avulla
Maksaa yöpymisen
Nähdä ohjeet parkin käyttöön sekä ajo-ohjeet

Tavoitteenamme on luoda kattava matkaparkkiverkosto 
koko Suomeen ja mahdollistaa helpompi ja turvallisempi 
karavaanimatkailu.



Miksi matkaparkki kylälle?
Lisätuloja ilman lisävaivaa

Yöpymisen tuloista 80% tilitetään kuukausittain parkin omistajalle
Me huolehdimme parkin markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja maksuista

Mikäli kylällä on kahvilaa, kioskia tms. saadaan matkailijoista lisää asiakasvirtaa
Keskimäärin karavaaniseurue jättää paikkakunnalle 237€ vuorokaudessa (Lähde: Leirintämatkailu Suomessa
2019, tulo- ja työllisyysvaikutukset)

Matkailijat löytävät uusiin kyliin ja paikkoihin paremmin ja tutustuvat näin paremmin kyläyhdistystoimintaan ja
paikallisiin erikoisuuksiin

Arvioimamme tulot 10 parkilla ajalta kesäkuu - lokakuu: 3800€ (yön hinta: 12€)



Miten kyläyhdistys voi aloittaa?
Mikäli kyläyhdistyksellä on kiinteistöjä / maa-aluetta, jossa on ylimääräistä tilaa, voi tähän tilaan luoda
matkaparkin
Parkkeja yhdessä sijainnissa voi olla 1 -24 kpl.
Parkin luominen ei vaadi laisinkaan investointeja

Me toimitamme tarvittavat kyltit ja opasteet
Parkki ei vaadi luvitusta eikä muitakaan viranomaisvaatimuksia ole
Mikäli saatavilla on palveluita, niistä voidaan periä lisähintaa

Sähkö (valosähkö)
WC
Suihku / sauna
Tiskauspaikka
Kemssan tyhjennys / ajokaivo

Hinnan / yö päättää kyläyhdistys itse: 5 - 25€ / yö

Mukaan pääsee olemalla yhteydessä meihin. Tehdään sopimus ja toimitetaan kyltit kohteeseen.



Käytännön kysymyksiä:
Kun tilaisuudet ovat etukäteen tiedossa, voidaan parkit sulkea pois käytöstä näinä aikoina

Mikäli palveluita löytyy ja osa niistä on sisätiloissa, voidaan kulku ratkaista koodiavainboksin avulla

Varauskalenteri näyttää parkkeja vapaana sen kautta varattujen öiden mukaan. Tämän vuoksi ohimyynti
ei ole mahdollista. Paikalle sattumalta löytävät matkailijat opastetaan varaamaan ja maksamaan
sovelluksen kautta (meidän toimittama kyltti).

Jokainen matkailija varaa paikan omalla nimellään ja hyväksyy käyttöehtomme. Käyttöehtojemme
mukaisesti roskaaminen on kielletty ja siitä voidaan periä sakkomaksu.

Ei. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja parkit voidaan poistaa heti, jos homma ei toimi.

Miten tilaisuuksien aikana?

Mitä jos tilat halutaan pitää lukittuna?

Voiko myydä samoja parkkeja myös alustan ohi?

Mitä jos matkailijat roskaavat / sotkevat paikkoja?

Onko sopimuksessa määräaikaa?



10 000
Käyttäjämäärä:

1000 kpl
Parkkien lukumäärä:

Tavoitteemme vuodelle 2021



Kampanja
kyläyhdistyksille



Kampanja:
Meidän mielestä matkaparkit ovat kylille loistava mahdollisuus. Tämän vuoksi haluamme mahdollisimman
monta kylää mukaan.

KAIKKIEN TOUKOKUUSSA 2021 MUKAAN LÄHTENEIDEN KYLÄYHDISTYSTEN KESKEN ARVOTAAN:

3 kpl. 50€ lahjakortteja K-ryhmän liikkeisiin 



Ota yhteyttä:
 
 

Elias Poukkula
044 993 5693

elias@matkaparkki.com
www.matkaparkki.com



KIITOS!


