
 Katso viesti selaimessa

 

Visit Lakeus Oy lähestyy puolen vuoden ikää.
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy päivitti
toimintojaan ja yrityksen nimeä ja näin syntyi
Visit Lakeus Oy. Päätoiminnot yhtiössämme
ovat säilyneet ennallaan, ykköstehtävämme
on edelleen yksinkertaisesti alueen
tunnetuksi tekeminen ja matkailijoiden
houkutteleminen tutustumaan ja vierailemaan
alueellamme! Tähän tehtävään tarvitsemme
erityisesti teitä yrittäjiä ja lukuisan joukon
erilaisia sidosryhmiä eli ei unohdeta
yhteistyön voimaa.

 

 

Tekemisemme pääpaino on ollut viime
aikoina uuden sivustomme parissa. Sivusto
osoitteessa www.visitlakeus.fi on julkaistu
viime vuoden loppupuolella ja se on saanut
sekä yrittäjiltä että matkailijoilta positiivista
palautetta. Eli käyhän kurkkaamassa HETI!
Yrittäjät ovat arvostaneet selkeää ja raikasta
visuaalista ilmettä ja erityisesti sitä että pikku
hiljaa maakunnan palveluita alkaa olla
laajemmin esillä yhdellä yhteisellä sivustolla.
Matkailijat taas ovat kiitelleet sivuston
helppokäyttöisyyttä. Sivuston käännökset

sekä englanniksi että ruotsiksi ovat työnalla ja valmistuvat kesäkuun aikana.

Tällä hetkellä sivustolla mukana on jo noin 70 yritystä / palvelua. Mukaan lähteminen on
helppoa eikä vuosimaksu ole ihan mahdoton. Meiltä voit kysyä lisää!

Tuula Lahti, tuula.lahti@intoseinajoki.fi, puh. 040 550 8319
Marjo-Riitta Kaakinen, marjo-riitta.kaakinen@visitlakeus.fi, puh. 040 860 4657

 

 

Uutiskirje toukokuu 2020
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Jesse Mäenpää, jesse.maenpaa@visitlakeus.fi, puh. 040 774 8542

 

Uudistuneen matkailuyhtiön tavoitteena on
vihdoin saada aikaan koko Etelä-
Pohjanmaan kattava matkailutarjontaa
esittelevä sivusto. Maakunnan tunnettuuden
parantamista ja siten matkailuimagon
muodostumista on haitannut toimijoiden
sirpaleisuus. Ulkopuolisen on hyvin vaikea
hahmottaa mitä tarjontaa Etelä-Pohjanmaalla
on. Matkailija ei myöskään lähde matkalle
tiettyyn kuntaan vaan hän hakee elämyksiä ja
kohteita kuntarajoista riippumatta.

Saadaksemme maakunnan tarjonnan kattavammin esille, tulemme olemaan lähiaikoina
yhteydessä kuntiin tarjoamalle niille ensi vuodeksi yhteistyötä kampanjahintaan.

 

 

Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle "Visit
Lakeus - matkailijalle inspiroivampi Etelä-
Pohjanmaa" mahdollistaa sisällöntuottajan
palkkaamisen. Hankkeen keskiössä on
tuottaa uusia, matkailijaa inspiroivia sisältöjä
eri teemoista. Lähiaikoina palkattava
sisällöntuottaja tulee olemaan aktiivisesti
yhteydessä alueen yrittäjiin ja muihin
sidosryhmiin.

Näin ollen nykyinen tiimimme - Tuula Lahti,
toimitusjohtajana, Marjo-Riitta Kaakinen

myynnistä ja markkinoinnista vastaavana, Jesse Mäenpää digitaalisesta näkyvyydestämme
vastaavana sekä Ulla Laukkala ryhmämyynnin ja matkailuneuvonnan eksperttinä, täydentyy
kaivatulla sisällöntuottajalla.

 

 

Korona-aikana meidän kaikkien on täytynyt
ajatella sitä suurinta voimavaraa, joka meille
on suotu eli terveyttämme. Olemme olleet
omalta osaltamme toteuttamassa
matkailullisesti vastuullista viestintää
painottamalla luontoa sekä luontoreittejä,
joihin kaikkien on varmasti turvallista
matkata. Rajoitusten lieventyessä 1.6.
palaamme uudenlaiseen arkeen ja ihmiset
alkavat jälleen liikkua kotimaan sisällä
viettäen kesälomiaan.

Mitä teillä siis tapahtuu tänä kesänä? Kertokaa se meille sähköpostitse, puhelimitse tai
lähettäkää viestiä somekanaviemme välityksellä, niin voimme tehdä teistä somenostoja.

 

Tiesitkö, että Visit Lakeus toteuttaa myös

 
Kaikki kunnat mukaan yhteiselle modernille
sivustolle!

 

 
Maaseuturahaston hankkeella
sisällöntuottaja töihin

 

 Vastuullinen viestintä korona-aikana  

 
Lakeudelle -perhelomakampanja
houkuttelee perheitä Etelä-Pohjanmaalle

 

mailto:jesse.maenpaa@visitlakeus.fi


 

erillistä Lakeudelle -perhelomakampanjaa?
Kampanjan tavoitteena on houkutella
perheitä Etelä-Pohjanmaalle Lakeudelle -
kampanjan hurjiin perhelomakohteisiin.
Etelä-Pohjanmaa on ideaalinen valinta
perhelomalle, sillä kaikki kohteet sijaitsevat
lähes kivenheiton päässä toisistaan. Pisin
matka Lakeudelle -kohteiden välillä onkin
vain n. 1 tunti 35 minuuttia, joten autonpenkin
sijasta kulutetaankin enemmän vuoristoradan
penkkiä.

Lakeudelle -perhelomakampanjaan kuuluvat: Ähtäri Zoo, Powerpark, Härmän Kylpylä,
Duudsonit Activity Park Seinäjoki, Ideapark Seinäjoki, Kyläkauppa Veljekset Keskinen,
Seinäjoen Kaupunginteatteri, Kuortaneen Urheiluopisto, Hotelli Kivitippu ja Scandic Seinäjoki.

Lue lisää: https://www.lakeudelle.fi/

 

 Seuraa meitä somessa  

    

 

Visit Lakeus Oy
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

Puh. 06 420 9090

 

» Kotisivut
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.
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