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• Uusia tuulia tapahtumiin
• Uudistetaan Projektipäiviä. Tavoitteena saada enemmän nuoria tapahtumaan. 

Ensi vuonna rinnakkaistapahtumana kansainvälinen IPMA Diversity seminaari.

• ”Tutustu voittajaan” –tapahtumilla nostetaan PRYn kilpailut ja niiden voittajat 
näkyvämmin julkisuuteen. Mielenkiintoiset henkilöt ja onnistuneet projektit 
kannustavat osallistumaan kilpailuihin.

• Suunnitellaan oma uusi tilaisuus start-up-yrityksille ja nuorille.

• Järjestetään kaksi korkeatasoista maksullista IPMA työpajaa. Puhujina 
kansainväliset huippuasiantuntijat. Kohderyhmänä organisaatioiden 
projektitoiminnan kehittäjät sekä kokeneet konsultit.

• Kokeillaan ainakin muutamissa tapahtumissa on-line osallistumista.

• Jäsentapahtumia järjestetään useita kymmeniä vuoden aikana. Niistä kerätään 
palautetta ja sisältöjä uudistetaan sen mukaan jatkuvasti. 
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• Kaikki hyöty kotiin sertifioinnista

• Tuleva IPMA Agile Leader laajentaa sertifikaattien tarjontaa Q2/2019. 

• IPMA Agile Leader antaa mahdollisuuden uudistaa markkinointia ja 
monipuolistaa sertifioinnin asiakaskuntaa.

• Luodaan uudet käyttäjälähtöiset sertifiointisivut.

• Tuetaan sertifioinnin markkinointia erilaisin webinaarein ja videoin.

• Uusi houkutteleva alumnitoiminta verkottaa jo sertifioituneita ja varmistaa 
näin sertifikaattien uusimisen aikanaan. 
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• Panostetaan jäsenhankintaan

• Lisätään näkyvyyttä somekanavilla ja kerätään sitä kautta uusia kontakteja 
joille markkinoidaan jäsenyyttä

• Kerätään kotisivujen kautta uusia kontakteja ja markkinoidaan heille 
jäsenyyttä

• Kehitetään sähköistä markkinointia (hakusanaoptimointi jne.)

• Kerätään tapahtumista uusia kontakteja ja markkinoidaan heille jäsenyyttä

• Esiinnytään projektitoimintaan liittyvien yhdistysten ja 
tapahtumajärjestäjien tapahtumissa ja markkinoidaan osallistujille 
jäsenyyttä
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• Otetaan maailma haltuun…
• Mennään reippaasti mukaan IPMAn työryhmiin ja viedään tuotekehitystä meille 

sopivaan suuntaan. 

• Vuonna 2019 olemme Nordnet isäntämaa. Tavoitteena  tiivistää yhteistyötä 
pohjoismaissa ja balttian maissa.

• Otetaan some haltuun

• …ja alueet myös
• Vakiinnutetaan maksulliset alueseminaarit Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä.

• Laajennetaan aluetoimintaan ainakin Oulu ja toteutetaan seminaari myös siellä.

• Rekrytoidaan pääkaupunkiseudulta puhujia PM Klubeihiin.

• Houkutellaan mielenkiintoisimmat puhujat vierailemaan toiste PM Klubien 
tilaisuuksissa.
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• Tiivistetään yhteistyötä kumppanien kanssa
• Käynnistetään uusi PRY-ambassadoritoiminta lähentämään yhteistyötä 

jäsenyritysten kanssa ja levittämään PRY:n sanomaa projektitoiminnan 
merkityksestä ja mahdollisuuksista. Samalla saadaan tärkeää 
palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseen.

• Tarjotaan kumppaneille näkyvyyspaketteja: tapahtumiin, kotisivuille, 
lehtiin ja muuhun viestintään.

• Pyritään esiintymään projektitoimintaan liittyvien yhdistysten 
tapahtumissa ja järjestetään yhteistapahtumia heidän kanssa
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Näitä jäsenpalveluja jatketaan

• Julkaistaan kaksi kiinnostavaa ja ajankohtaista jäsenlehteä

• Viestitään aktiivisesti: mm. 11 jäsenkirjettä ja 6 uutiskirjettä 

• Julkaistaan mediatiedotteita mm. kilpailuista ja tapahtumista

• Otetaan kantaa projektimaailman ilmiöihin ja uutisiin

• Uusitaan ammatillinen kysely ja tuotetaan laaja raportti

• Toteutetaan vuosittainen jäsenkysely

• Toistetaan kaikki aikaisemmat viisi kilpailua 

• Ylläpidetään jatkuvasti muuttuvaa jäsenrekisteriä

• Päivittäinen jäsenpalvelu sähköpostilla ja puhelimitse
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