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Pori Bay, markkinoinnin avulla ilmiöksi

Merellisen Porin kehitys on ollut vuosikymmeniä aleneva ja kehitystä
on hiljaa seurattu sivusta. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan ILMIÖ.

Pori Bay tähtää siihen.

Ilmiön synnyttäminen edellyttää Pori Bay kokonaisuuden, sen
yrityskeskittymien, asukas- ja palvelukeskittymien sekä luonnonkauniin
ympäristön erityispiirteiden ja ominaisuuksien nostamista parempaan
tietoisuuteen.

Pori Bay tarjoaa markkinointia varten vakuuttavan konseptin. Sen
pohjalta laaditaan markkinointiaineisto ja käynnistetään toteutus.

Tehokas markkinointi edellyttää, että kärkenä Porin kaupunki ja yritykset
ilmaisevat tahtonsa sekä sitoutuvat Pori Bay konseptiin ja julkistavat
yhdessä sitoutumisensa vakuuttavan näyttävästi. Tämä sitouttaa myös
koko Pori Bay yhteisön.

Kilpailu on hyvä tahdonilmaus, joka on kuitenkin tarpeen nostaa aivan
uudelle tasolle. Se tuo mukaan uusia yrityksiä, asukkaita ja palveluja sekä
johtaa ilmiönomaiseen kasvuun.
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Case Pori Bay

Pori Bay on iso kokonaisuus, joka sisältää moninaisia yhdyskunnan
toimintoja. Yhdessä luonnonympäristön kanssa ne muodostavat
erityisen kiinnostavan ja kauniin kokonaisuuden.
Jostain syystä alue on jäänyt vaille päättäjien huomiota ja palveluita on
vähennetty. Työpaikat ja asukkaat ovat vähentyneet huolestuttavan
pitkään.

Pori Bay osoittaa päämäärän, kokonaisuuden, jonka toteuttamisella
voidaan lisätä merkittävästi kohteen elinvoimaa ja vetovoimaa.
Siihen tarvitaan Pori Bayn alueella tehtyjen investointien
hyödyntämisen tehostamista ja uusien mahdollisuuksien
ymmärtämistä osana kokonaisuutta ja määrätietoista sitoutumista
päämäärän pitkäjänteiseen toteuttamiseen.

Porin kaupungin sitoutuminen Pori Bayn toteuttamiseen auttaa
muita osapuolia arvioimaan toimiaan osana kasvavaa ja kehittyvää
kokonaisuutta.

Porin kaupungin ja alueella toimivien yksityisten toimijoiden julkinen
mediassa sitoutuminen toimii pohjana käänteelle, jota edesautetaan
tarjoamalla potentiaalisille yrityksille ja muille osapuolille pelillisiä
välineitä omien mahdollisuuksiensa arviointiin ja hyödyntämiseen
osana kokonaisuutta.

Lähtökohdista on saatavilla paljon tietoa. Niiden hyödyntämisessä ja
pelillisessä mahdollisuuksien avaamisessa auttaa Pori Bay by Rejlers.

Pori Bay by REJLERS FINLAND OY       3/5



Pori Bay by REJLERS FINLAND OY       4/5

PORI BAY, kehityksen kärjessä

Yleiseen tietoisuuteen
Kohderyhmien tietoisuuteen
Viestintä, markkinointi

Osapuolet tavoitteiden, päämäärän taakse
Avoin prosessi
Mukaanpääsy helpoksi, tieto, some ym.
Vaikutusten arviointi, mm. yritysvaikutukset
Yleissuunnitelman pohjalta joustavaksi ohjelmaksi

Hyödynnettäväksi
Kehitettäväksi
Yhdessä
Vaikuttamalla kohti jatkuvaa parantamista

Pori Bay - keskittymään kannattaa satsata
Monipuolisena logistiikka- ja infrapalveluiden keskittymänä
Monipuolisena yrityskeskittymänä
Monipuolisena palvelukeskittymänä
Monipuolisena asuinalueiden keskittymänä
Monipuolisena virkistys- ja luontoalueiden sekä
ulkoilu- ja matkailupalveluiden keskittymänä

Porin, Satakunnan, Suomen ja kansainvälisen yhteistyön
ja vaihdon merkittävänä tekijänä ja kumppanina
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INTEGRITY !

KOKONAISUUS HALLINNASSA


