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KymiRingillä ajetaan vuonna 2020 alkaen kaksipyöräisten kuninkuusluokan eli MotoGP™ MM-osakilpailu. 
Suomessa saman luokan tapahtuma on Neste Ralli, joka tuo liki 14 miljoonaa euroa vuosittain Jyväskylän 
alueelle noin 80 000 katsojan kautta. MotoGP™ odotusarvo on 100 000 katsojaa ja 20 miljoonaa euroa. Nyt 
on aika osallistua XAMK Luova Yritysgeneraattorin Case KymiRing yhteiskehittämiseen 29.10. alkaen ja 
saada paras taloudellinen hyöty tapahtumista irti liiketoiminnassa - yksin tai yhdessä yli toimialarajojen. 
 
XAMK järjestää työpajasarjan yrittäjille syksyllä 2019 – keväällä 
2020. Panostamme asiakasymmärrykseen, tuotteistamiseen, ta-
rinallistamiseen sekä myyntityöhön & digitaalisiin myyntikanaviin. 
Tavoitteena on myös verkostoitua yli toimialarajojen maakunnan 
tasolla toisiin yrittäjiin mm. Xentre yhteisösovelluksen avulla. So-
vellus löytyy niin Google Play kuin Apple Storesta ja on ilmainen 
ladata sekä käyttää. 
 
OTETAAN YHDESSÄ TURISTIEN RAHAT POIS KULEKSI-
MASTA! 
Kun ymmärrämme paremmin eri maista tulevia asiakkaita ja hei-
dän tapaansa ostaa tuotteita sekä käyttää palveluita, voimme tar-
jota kokonaisvaltaisen kokemuksen. Osa menee radalle katso-
maan kilpailua, osa katsoo kisakylästä tai lähikaupungeista.     
MotoGP™ kestää 3 päivää, hulabaloo yli viikon. Jossain pitää 
nukkua, jossain syödä ja juoda ja jostain ostaa tuotteita/palve-
luita. Kenties Sinulta? 
 

Hyvällä palvelulla ja yhteistyöllä voimme kaikki menestyä, huonolla 
palvelulla jää meille luu käteen, kun vierailu alueellamme ei toistu. 
Kumman itse haluaisit tapahtuvan?  
 
Toimenpiteemme eivät maksa muuta kuin yrittäjän oman ajan. Ha-
luamme mukaan sitoutuneita yrittäjiä, jotka oikeasti haluavat kehit-
tää omaa liiketoimintaansa yhteiskehittämällä toisten yrittäjien 
kanssa yli toimiala- ja maakuntarajojen. 
 
KymiRing MotoGP™ ja muut alueen kansainväliset tapahtumat 
mahdollistavat meidän hyötyä ympärivuotisesti. Lähdetkö mukaan 
kehittämään, oppimaan ja hyötymään tapahtumista sekä verkoston 
voimasta omassa liiketoiminnassasi? 
 
Järjestämme infotilaisuuden XAMK Kouvolan kampuksen Me-
duusa Studiolla tiistaina 29.10.2019 kello 13.00 – 16.00. Osoite 
Rykmentintie 4, 45130 Kouvola. https://360.xamk.fi/kouvolan-kam-
pus/meduusa-studio  
Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: Projektipäällikkö Riku Happo-
nen / 044-7028238 tai riku.happonen@xamk.fi  
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