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POLKUPYÖRIEN MARKKINATIETOA
- Polkupyörämarkkina kasvaa 75,47 miljardiin dollariin globaalisti vuoteen 2025 mennessä
- Maastopyöräilevät miehet ovat suurin kuluttajaryhmä
- Median kulutuksessa naiset edustavat noin 6% yleisöstä
- Polen arvion mukaan trail -pyörien markkina Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on n. 3-5 

miljardia euroa.
- Merida investoi 18 M€ sähköpyöriin ja aikoo lisätä sähkopyörien tuotantoa 18 000 kpl (2019) -

> 90 000kpl (2022)
- GMBN on suurin suoratoistopalvelu ja Pinkbike suurin verkkomedia. GMBN:n osti Discovery 

channel aiemmin tänä vuonna



MITÄ NÄMÄ KASVULUVUT TARKOITTAVAT?
- Räjähdysmäinen kasvu tarkoittaa sitä, että asenteet ovat muuttumassa.
- Ihmiset etsivät uusia liikkumisen muotoja, jotka antavat heille yhteyden luontoon uudella 

tavalla
- Pyöräily on universaali harrastus. Pyöräily ei välttämättä tarvitse erityisiä harrastuspaikkoja tai 

kalliita välineitä.
- Pyöräilyliiketoimintaan kannattaa lähteä nyt mukaan, koska markkinat jaetaan nyt. Isossa 

kuvassa aikaisin mukana olleet voivat kasvaa suuriksi yrityksiksi tai tehdä exitin myöhemmin.



MISSÄ MENNÄÄN MAAILMALLA



MISSÄ MENNÄÄN MAAILMALLA?
- Euroopassa ja USA:ssa on useita kohteita, joissa pyöräilyn ympärille rakennetaan vahvasti 

kasvavaa liiketoimintaa. Åre, Finale Ligure, Morzine, Whistler, Nortstar jne.
- Kasvuun investoidaan ja mielikuvamarkkinointia toteutetaan laajasti. Bloggarit, kilpailut, cross-

marketing. Esim. Åre aikoo investoida 1M€ reitteihin ja kylässä on jo nyt vahvaa kesätoimintaa
- Pyörämerkkejä on satoja
- TREK isoimpana +1 mrd. dollaria
- VAIL Resorts (Omistaa mm. Whistler ja Northstar) osakekurssi on noussut 2,6 kertaiseksi 

välillä 2014 - 2019 



MITÄ TARVITAAN KASVUUN?



MITÄ TARVITAAN KASVUUN?
- Investointeja reitteihin. Reitit ovat toiminnan kuningas!
- Maastopyöräilijälle soveltuva majoitus

- oikea asenne
- Oheispalvelut perheille

- Leikkipaikkoja
- Kylpylä
- Vaellusta
- Pyöräkerhoa / -kurssia / -leiriä

- Pyöränhuoltopaikat (pesu, korjaus ym.)
- Laadukasta pyörävuokrausta
- Taso -opetusta



TYYPILLINEN
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ASIAKASTYYPIT
- ALOITTELIJA

- On tunnustettava, että aloittelijoita on monenlaisia
- Aloittelija kasvaa nopeasti

- SATUNNAINEN KULUTTAJA
- Kokeilee lajia kavereiden mukana tai muuten vaan ajanvietteenä

- HARRASTAJA
- Vaativa lypsylehmä
- Kertoo, missä ajetaan ja mikä on siistiä

- KOKENUT HARRASTAJA
- Tarvitsee haasteita ja osaa kertoa, mitä tarvitaan tulevaisuudessa

- FILLARIPUMMI
- Elää pyöräillekseen
- Tekee töitä resortissa



TAPAHTUMAT



MINUN SUOSIKKITAPAHTUMAT HARRASTAJANA
- MASHUP

- Iso tapahtuma, joka kerää kaikki maailman huiput kilpailemaan monessa eri lajissa
- Tuote-esittelyn osuus pinta-alasta pieni, vaikkakin kaikki eri kilpailut sponsoroituja
- esim. Crankworx
- Hyöty kävijämäärissä

- Ammattilais CUP -kilpailu
- Hyötynä median huomio
- Haittana reittien kuluminen ja pienet tuotot

- TRANS -kilpailu
- Autenttinen kokemus, jossa ajetaan viikko eri reittejä
- Kilpailu on miltei vakavaa
- Iso huomio ydinryhmän kautta alueesta ja kulttuurista



TULEVAISUUDEN REITIT



REITTITYYPIT
- XC

- Hissitöntä ajamista
- Renkaat maassa ajettavaa kuntolenkkiä
- Miltei sileää pintaa
- e-bike

- TRAIL
- Hissitöntä ajamista
- Renkaat maassa ajettavaa polkua
- pääpaino vauhdikkaassa ajossa
- voi olla kiviä
- e-bike



REITTITYYPIT
- BACKCOUNTRY

- Hissitöntä ajoa
- Vaikeasti saatavilla
- Teknisesti haastavaa

- PARK
- Koko kansan hissihuvia
- kumpuilevaa ja mutkittelevaa helppoa 

reittiä
- renkaat maassa



REITTITYYPIT
- CROSSPARK

- Hissipyöräilyä
- Rakennettuja mutkia, joiden välissä juuria 

ja kiviä, kuten Traililla
- JUMP

- Hyppylinja
- Pakko sitoutua hyppyihin
- Vetonaula



REITTITYYPIT
- ALPINE

- Puurajan yläpuolinen singletrack
- Helppo “retkeillä” alas

- ELÄMYS
- Näköalareitti
- Pakollinen ajettava
- Ikoniset kuvat nettiin



http://www.youtube.com/watch?v=hoWwlwLIQAM


KIITOS!


