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Uutiskirje joulukuu 2020

 Jouluterveiset Visit Lakeudelta  

 
Rahoitusta matkailuyritysten digitalisaation
kehittämiseen

 

 

Yhtiö on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Kohti digitalisoituvaa matkailun ekosysteemiä
Etelä-Pohjanmaalle -kehittämishankkeeseen. Hanketta rahoitetaan TEM:n myöntämän
alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävästä hankekokonaisuudesta. Määräraha on
varattu valtion lisätalousarvioon ja myöntävänä viranomainen on Varsinais-Suomen liitto.
Hankkeen osatoteuttajana toimii SeAMK. Visit Lakeus Oy:n hallinnoima hanke keskittyy
maakunnan matkailuyritysten digitalisaation edistämiseen järjestämällä keväällä kaikille avoimia
työpajoja. Työpajasarjassa keskitytään matkailuyrityksen tuotteen muotoiluun, digitaaliseen
osaamiseen sekä digitaaliseen myynninedistämiseen. SeAMK:n osuudessa tehdään mm.
matkailjatutkimukset keväällä ja kesällä sekä käynnistetään matkailubarometrin laadinta.
Näiden tutkimusten avulla saadaan tietoa alueelle tulevien matkailijoiden käyntikohteista, mistä
he tulevat ja keitä he ovat.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 153 000€, josta tukea 122 300€.

 

 Lapua ja Vimpeli mukaan matkailuyhteistyöhön  

 
Lapuan kaupunki ja Vimpelin kunta lähtevät mukaan maakunnalliseen matkailuyhteistyöhön.
Kuntien kanssa laaditaan palvelusopimukset ensi vuodeksi. Palvelusopimusten myötä kuntien
ja niiden yritysten näkyvyys paranee yhteisten markkinointitoimien myötä.

 

 
Matkailijalle Inspiroivampi Etelä-Pohjanmaa -

 

https://epm.creamailer.fi/email/5fd743ffb7a53
https://www.visitlakeus.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Visit+Lakeus+-+Viestipohja&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.lakeudelle.fi/
https://www.facebook.com/visitlakeus
https://www.instagram.com/visitlakeusofficial/
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5fd743ffb7a53


 

Joulu on jo ovella – uusi vuosikin häämöttää
horisontissa ja vuosi 2020 alkaa täten olla jo
taputeltu loppuun. Miten Visitlakeus.fi
sivustolla sitten meni tänä vuonna?
Pilaamme yllätyksen heti ilman ylimääräisiä
juonenkäänteitä eli hyvin meni! Tämän
vuoden tavoitteeksi asetettiin varovaisesti 20
000 kävijää, sillä sivuston ollessa täysin uusi,
aloitettiin markkinointityö käytännössä
nollasta. Joulukuun alkupuolella tehdyn
raportin mukaan sivustolla on ollut uniikkeja
kävijöitä 70 000 ja heidän käyntejään

sivustolla on lähes 100 000. Yksittäisillä sivuilla kuten yrityskohdekorttien, blogien ja
suunnittele matkasi-sivuilla on käyty huikeat 231 000  kertaa! Olemme myös tavoittaneet
selkeästi oikean kohdeyleisön sillä sivustollamme on vietetty 1m 55s keskiverron ollessa noin
40 sekuntia.

Tästä on hyvä jatkaa ja kiitokset kuuluvat ennen kaikkea teille mukana oleville yrityksille!

Haluatko näkyviin somekanaviimme? 
TÄGÄÄ MEIDÄT siis rohkeasti @visitlakeus (Facebook) tai @visitlakeusofficial (Instagram), ja
#visitlakeus, niin saamme tiedon haluamastanne postauksesta!

 

hankkeen kuulumiset - osallistu kyselyyn!

 

Matkailusisältöhankkeemme etenee vauhdikkaasti, ja onkin edennyt jo puoliväliin. Olemme
tuottaneet loppusyksyn aikana matkailupodcastin, jota pääset kuuntelemaan tästä linkistä:
https://www.visitlakeus.fi/matkailupodcast/. Sisällöntuotannossa apunamme on Selmun
hallinnoima Preppaamo-hanke, jonka palveluihin kannattaa ehdottomasti tutustua.

Alkuvuonna järjestämme myös tähän hankkeeseen liittyviä ideointityöpajoja, joihin kannattaa
lähteä mukaan. Työpajoissa kartoitamme yhdessä teidän yrittäjien kanssa ideoita sisällöiksi
blogeihin ja Visit Lakeuden verkkosivuille. Tiedotamme varsinaisista työpajoista vielä erikseen,
mutta ennen sitä voit osallistua teematyöhön tästä linkistä löytyvässä kyselyssä:
https://forms.gle/GYZwwva66KRt9W8A6. Kysely on avoinna 10.1.2021 saakka.

Poikkeusoloissa lähimatkailu on meillä lakeuksillakin kasvattanut suosiotaan, joten tuetaan
paikallista myös 2021 - kannattaa pysyä kuulolla ja seurata Visit Lakeuden verkkosivuja,
Facebookia ja Instagramia! Hankkeeseen liittyvissä ideoissa voitte edelleen olla yhteydessä
Anniinaan, anniina.kumara@visitlakeus.fi.

 

 

 
Miten Visitlakeus.fi -sivusto on löydetty
kuluvan vuoden aikana?

 

 Seuraa meitä somessa  

    

 

Visit Lakeus Oy
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

Puh. 06 420 9090

 

» Kotisivut
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.

 

https://www.visitlakeus.fi/matkailupodcast/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Visit+Lakeus+-+Viestipohja&utm_content=%5Bemail%5D
https://forms.gle/GYZwwva66KRt9W8A6
https://www.visitlakeus.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Visit+Lakeus+-+Viestipohja&utm_content=%5Bemail%5D
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5fd743ffb7a53
https://epm.creamailer.fi/user-settings/no-user


Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://epm.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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