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Helsingin kauppakorkeakoulu (Aalto-yliopisto)
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (Turun yliopisto)

Yhteenveto veneilijätyypeistä
”Pasi”

”Nella”

”Rane”

Bengt-Åke

Nuori tai keski-ikäinen

Nuori

Useimmiten keski-ikäinen
tai vanhempi

Keski-ikäinen tai
vanhempi, kuuluu suuriin
ikäluokkiin

Melko korkea,
ylempää keskiluokkaa

Korkea, urbaani

Keskiluokkaa

Erittäin korkea

Palvelut

Tottunut käyttämään
ja käyttää mielellään,
arvostaa tehokkuutta

Tottunut
käyttämään,
edellytys
helppous

Ei mielellään käytä, tekee
itse joko omasta ilosta tai
näennäisesti säästäen

Epäluuloinen palveluita
kohtaan, mutta palvelut
harrastuksen jatkumisen
edellytys

Veneily

Haluaa nauttia vain
itselle arvoa
tuottavista asioista
veneilyssä

Arvostaa
veneilyssä
elämyksiä ja
sosiaalisuutta

Tärkeä osa veneilyä on
myös itse tekeminen

Pitkä kokemus veneilystä,
mutta tulevaisuudessa ei
aikaa, kiinnostusta tai
osaamista veneen
huoltamiseen itse

Ikä

Tulotaso ja
elämäntyyli

Tulevaisuuden veneilijätyyppi, jonka
potentiaali nykyisin aliarvioitu. Haluavat
keskittyä veneilyssä olennaiseen,
elämyksellisiin hetkiin.

Perinteiset pienenevät veneilijäryhmät, joille nykyiset
venetuotteet , palvelut ja liiketoimintamallit on
suunnattu. Tarvitsevat tulevaisuudessa enemmän
harrastusta helpottavia palveluita.
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