
 Katso viesti selaimessa

Visit Lakeus Oy:ssä on käynnistynyt yhteisen
myyntialustan selvitystyö. Tavoitteena on
selvittää mikä alustaratkaisu voisi tulla

 

Uutiskirje huhtikuu 2021

 

Visit Lakeuden kevätterveiset
Aurinko lämmittää ja esiin puskevat leskenlehdet kertovat päivän pidentymisestä ja kesän
vääjäämättömästä lähestymisestä! Me matkailuväki uskomme vakaasti ennätyksellisen hyvään
– jos ei jopa kaikkien aikojen hurjimpaan matkailukesään.

Visit Lakeuden osalta erittäin positiivisia merkkejä tästä antaa pikainen sivustoanalyysi
(www.visitlakeus.fi), joka kertoo, että verkkosivuston käyttäjämäärä on kasvanut 246%
verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edelleen sivustolla vietetään aikaa
keskimäärin lähes 2 minuuttia, joka kertoo osaltaan siitä, että olemme onnistuneet tuomaan
esille matkailijoita kiinnostavia asioita. Ja toisaalta myös sen, että teidän yrittäjien tarjoamat
palvelut ovat kiinnostavia! Kiitos siitä, että olette mukana – yhteistyössä on voimaa – on joku
viisas todennut!

Eikö yrityksesi vielä ole mukana sivustollamme – lisätietoja saat: jesse.maenpaa@visitlakeus.fi
tai puhelimitse 040 774 8542. Sivustonäkyvyys on toki maksullista, mutta vastineeksi pystymme
tarjoamaan näkyvyyttä ihan mukavasti ja alueemme tarjonta on esillä mahdollisimman
kattavasti.

 

 

Tapahtumat yhteiseen kalenteriin!

Tässä samassa muistutus vielä kaikille ETELÄ-POHJANMAAN
TAPAHTUMAKALENTERISTA, joka löytyy osoitteesta www.epkalenteri.fi. Kalenteri on
MAKSUTON ja todella mainio paikka saada tapahtuma / tilaisuus laajasti esille!

Myös Visit Lakeus käyttää Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteria:
https://www.visitlakeus.fi/tapahtumat/#/

 

 Myyntialustojen selvitystyö  
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kyseeseen alueellista sähköistä myyntiä
edistämään. Selvitystyössä lähestytään
kevään aikana n. 25 eteläpohjalaista
matkailualan yritystä ja mm. tiedustellaan
heidän nykyistä sähköistä kaupankäyntiä
sekä mahdollista kiinnostusta yhteiseen,
alueorganisaation tarjoamaan ratkaisuun.
Selvitystyöhön osallistuminen ei sido
mihinkään.

Mikäli asia kiinnostaa sinua ja haluat
mukaan - lähetä viesti:

marjo-riitta.kaakinen@visitlakeus.fi tai soita 040 860 4657. 
Selvitystyön toteuttaa Flowhouse Oy.

 

 

Myös ”Lakeudelle perhe” eli Ähtäri Zoo,
Keskisen Kyläkauppa, PowerPark, Härmän
kylpylä, Seinäjoen Ideapark sekä Kuortaneen
Urheiluopisto, Scandic Seinäjoki ja hotelli
Kivitippu odottavat innokkaana lähestyvää
kesää ja valmistautuvat tarjoamaan perheille
unohtumattomia elämyksiä ja kokemuksia.
Perhematkailukampanjassa on alkamassa jo
7. kesä ja tahti vaan kovenee, vai
sanottaisiinko pohjalaisittain notta kovenoo!

 

 Lakeudelle perhematkailukampanja  

 

Koronakahvit 21.4.2021 klo 13:30-15:00

Olettehan muistaneet ilmoittautua mukaan? SeAMK järjestää koronakahvit Teams-
verkkotilaisuutena, jossa on muun muassa tarkoitus keskustella matkailun kehittämisestä
pandemian aikana, kuulla yritysten ajankohtaisia kuulumisia ja jakaa ajankohtaisia uutisia
hankerintamalta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan, keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/A73B502CFF0CD721
Saat osallistumislinkin Teams-kutsuna ennen tilaisuutta.

 

 

Matkailufoorumi koolle 5.5.2021

Foorumi kokoaa maakunnan matkailu- ja palveluyrittäjät, kehittäjät ja muut kiinnostuneet
yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Foorumi on
kokoava voima - verkostojen verkosto, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa matkailun
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kehittymiseen maakunnassa. Matkailufoorumin puheenjohtajatahona vuosina 2021-22 toimii
Visit Lakeus Oy. Foorumin taustalla toimii ideoiva valmistelutyöryhmä, jossa on laajasti
edustettuna eri tahoja maakunnasta.

Foorumin ohjelma tiivistetysti:

klo 13.00        Aloitussanat, Visit Lakeus Oy
klo 13.10        ”Toiminta Ruotsin markkinalla” Visit Finland & Wasaline
klo 13.30        ”Mitä kuuluu eteläpohjalaiseen matkailuun” -terveisiä matkailukentältä
                     ”Tapahtumakesä 2021” – mitä, missä, milloin, jos ja kun
klo 14.10        Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri
klo 14.20        Katsaus tulevaan Visit Lakeus & SeAMK

Nyt joukolla kuulolle ja osallistumaan! Ilmoittaudu mukaan
https://www.visitlakeus.fi/matkailufoorumi/ Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu tapahtumaa
edeltävänä päivänä.

 

 

Haluatko näkyviin somekanaviimme?

TÄGÄÄ MEIDÄT siis rohkeasti @visitlakeus (Facebook) tai @visitlakeusofficial (Instagram), ja
#visitlakeus, niin saamme tiedon postauksestanne!

 

    

 

Visit Lakeus Oy
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

Puh. 06 420 9090

 

» Kotisivut
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.

 

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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