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Suomalainen globaali matkailusivusto Tentsile Experience Camp on avattu
Kestävää kehitystä ja maailman ekologisinta elämysmatkailua
Tentsile Experience Camp on elämyksellinen matkakohde, jossa matkailija voi kokea luonnon kaikilla
aisteillaan ja yöpyä puussa TENTSILE -majoitteissa jälkiä jättämättä. Tentsile Experience Camp -kohteita on
ympäri maailmaa luontoarvoiltaan merkittävissä kohteissa. Tentsile Experience Camp (myöh. TEC) tarjoaa
luontomatkailun palvelutarjontaan uuden kestävää kehitystä ja paikallisuutta korostavan ulottuvuuden.
Nyt avattu TEC -sivusto www.tentsilecamps.com on erikoistunut matalan hiilijalanjäljen luontomatkailuun.
Matkailijalle TEC -sivusto kokoaa luontoarvoiltaan merkittävät kohteet ja tarjoaa paikallisten palveluiden
löytämisen ja niiden turvallisen varaamisen globaalisti.
Kehitetty Suomessa, mahdollista kaikkialla
TEC -palvelua on kehitetty ja testattu usean vuoden Suomessa. Julkaisuhetkellä TEC -verkostossa on
mukana 10 operaattoria 5 eri maassa. Kohteita on 20 ja lisää operaattoreita liittyy mukaan jatkuvasti. Suurin
osa kohteista sijaitsee kulttuuri- tai luontoarvoiltaan erityistä merkitystä omaavissa paikoissa, kuten
kansallispuistoissa tai Unescon maailmanperintökohteiden yhteydessä.
TEC -palveluita tuottavat paikalliset vastuullisesti toimivat yritykset yhteistyössä alueen muiden toimijoiden
kanssa ottaen huomioon paikalliset suojelumääräykset ja kestävän kehityksen periaatteet. TEC käyttää
kotimaista JOHKU varausjärjestelmää, jonka tuottaa Aptual Oy.
Matala hiilijalanjälki
TEC on perinteiseen matkailu- ja majoituspalveluun verrattuna erittäin vähän luontoa kuormittava. TEC nojaa
olemassa olevaan infraan ja mahdollistaa asiakkaiden, aktiviteettien ja majoitteiden siirtelyn sesongeittain ja
luonnon kulumista ehkäisten. TEC -lokaatioissa pyritään minimoimaan kaikki rakentaminen ja tarjoamaan
matkailijalle mahdollisimman luonnonmukainen kokemus laadukkaasti.
Paikallisuus, heimoajattelu ja kestävä kehitys
TEC -matkailija voi nauttia paikallisesta ruuasta, kulttuurista ja ihmisistä, sekä tavata samoista asioista ja
arvoista kiinnostuneita ihmisiä ympäri maailmaa. TEC ohjaa matkailijoita paikallisesti tuotettujen palveluiden
pariin, jolloin matkailusta saatava tulo ja työ hyödyttää parhaiten alueen asukkaita ja alueiden kehittämistä.
Yhteinen teema ja kiinnostus ekologiseen matkailuun edistää alueiden suojelua ja kestävää käyttöä.
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Tentsile Finland Riihimäen Kansainvälisillä Erämessuilla
Tentsile Finland esittelee uudet puumajoitteet ja Tentsile Experience Camp palvelut torstaina avattavilla
Riihimäen Kansainvälisillä Erämessuilla www.erämessut.fi
Kuvia vapaasti Tentsile majoitteista: w
 ww.tentsileimagelibrary.com
Tentsile Finland (Nirvana Lifestyle Oy) on Tentsile puumajoitteita maahantuova ja TEC -matkailuverkostoa
kehittävä suomalainen yritys. www.tentsile.fi
Tentsile Ltd (UK) valmistaa, myy ja markkinoi Tentsile -puumajoitteita globaalisti ja istuttaa jokaista myytyä
telttaa kohden 18 puuta. www.tentsile.com
JOHKU on Aptual Oy:n kehittämä matkailuportaali joka mahdollistaa pienten matkailuyritysten
verkostoitumisen ja kansainvälisen palveluiden varausjärjelmän. www.johku.fi

