
 Katso viesti selaimessa

 

Lakeudelle-perhematkailukampanja avaa
kuudennen kesänsä. Etelä-Pohjanmaan
suosituimmat perhekohteet niputtava
matkailubrändi saa kesällä vieraakseen
tubetähdet Niko Meurosen ja Santeri
Hännisen. Moni ei ehkä muistakaan, mutta
vaikuttajien ura sai alkunsa Lakeudelle-
kampanjan ensimmäisenä vuotena, jolloin
silloin vielä teini-ikäiset Niko ja Santtu
palkattiin kesäreporttereiksi. Tuolloin Niko ja
Santtu kiersivät tiuhaan matkakohteita ja pian
heidän suosionsa lähti nousukiitoon. Tänä

päivänä heillä on kanavillaan satoja tuhansia seuraajia. Nikon ja Santun seikkailuja Lakeudelle-
kohteissa pääsee seuraamaan Youtube ja Instagram ja TikTok kanavilla 16.6. lähtien.

 

 

Uutiskirje toukokuu 2021

 

Toivotetaan yhdessä kaikkien
aikojen matkailukesä tervetulleeksi!
Olemme todella iloisia ja tyytyväisiä voidessamme kertoa että visitlakeus.fi-sivusto on
näyttäytynyt alkuvuoden aikana orgaanisissa hakutuloksissa yli MILJOONA kertaa! Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä että hakukoneet arvostavat sivuston sisältöä sekä sivuille tehtyä
hakukoneoptimointia. Hieman pienempiin lukuihin mennään sitten varsinaisissa
sivustokävijöissä – keskimäärin sivuillamme vierailee noin 200 matkailusta kiinnostunutta
käyttäjää päivittäin. Alkuvuoden aikana sivustolla on siis vieraillut noin 33 000 käyttäjää. Viime
kesään peilaten – päivittäinen kävijämäärä tulee vähintäänkin tuplaantumaan ja teemme
luonnollisesti kaikkemme että voisimme syksyllä hehkuttaa useampikertaisia lukuja.

Muistattehan että kun käytätte @visitlakeus ja #visitlakeus pääsette näkyviin kanavissamme!

 

 
Tubetähdet Niko ja Santtu tekevät paluun
Lakeudelle

 

 

Ryhmämatkat – joko pian uskaltaa?

Ryhmämatkojen kysynnässä on tapahtunut jo pienoista piristymistä ja tarjouspyyntöjen määrä
on hienoisessa nousussa viime vuotiseen verrattuna. Kokoontumisrajoitusten poistuminen tulee
varmasti näkymään erityisesti ryhmämatkoissa ja kesästä odotetaankin vilkasta. Lähelle
suuntautuva matkakin on elämys, joten ryhmiä kiinnostaa nyt kotimaa ja oma maakunta!

 

https://epm.creamailer.fi/email/60b4a8691da6c
https://www.facebook.com/visitlakeus
https://www.instagram.com/visitlakeus/
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/60b4a8691da6c


 

100 syytä matkailla
Suomessa – kampanja

Suomalaiset odottavat innostuneena
lähestyvää kotimaan matkailukesää, selviää
tuoreesta kyselytutkimuksesta.
Koronapandemia on lisännyt entisestään
kierroksia kotimaanmatkailun suosioon ja
matkailuhalukkuuteen.
Matkailuorganisaatioiden valtakunnallisessa
yhteiskampanjassa 100 syytä matkailla

Suomessa on tänä vuonna mukana yli 170 kohdetta idästä länteen ja eteläisimmästä pisteestä
Suomi-neidon otsaan. Tänä vuonna Visit Pietarsaari, Visit Vaasa, Visit Lakeus, Visit Seinäjoki,
Visit Kristiinankaupunki ja Visit Kokkola ovat mukana kampanjassa yhteisvoimin. Tutustu
kampanjaan tästä.

 

 

Matkailuhanke saa
jatkoa ja uuden
sisällöntuottajan

Kesäkuussa 2020 käynnistynyt Matkailijalle
Inspiroivampi Etelä-Pohjanmaa -hanke sai
jatkoaikaa vuoden loppuun ja tehtävässä
jatkaa kulttuurituottaja Sanna Kok. EU-
rahoitteisen hankkeen tavoitteena on tuoda
pieniä matkailualan yrityksiä ja matkailijoita

lähemmäs toisiaan sekä vahvistaa maakunnan matkailullista identiteettiä.

Talven ja kevään aikana toteutettiin kuusi työpajaa, joihin osallistui alueen yrityksiä sekä
toimijoita. Työpajamateriaaleista ammennetaan ideoita kiinnostavien matkailusisältöjen
luomiseen ja materiaalit jäävät myös yrittäjille markkinoinnin suunnittelun tueksi.

Sannaa saa kutsua käymään, heittää ideoilla ja hänet tavoittaa seuraavilla yhteystiedoilla,
Sanna Kok, sanna.kok@visitlakeus.fi tai 050 535 5808.

 

 

Maakunnan matkailukohteita mukaan uuteen
junakiertomatkatuotteeseen

Kotimainen matkanjärjestäjä Kristina Cruises on tuonut markkinoille uudet Rails-kiertomatkat.
Kesästä lähtien kotimaan yhteismatkalle voi lähteä risteilylaivan tapaan myös junalla. Rails-
kiertomatkat ovat vastuullisia ja ympärivuotisia yhteismatkatuotteita, joilla Kristina vastaa
kotimaan matkailun kysynnän ja kiinnostuksen kasvuun. Etelä-Pohjanmaalta on mukana useita
kohteita kiertomatkassa, johon on yhdistetty kohteita myös Savosta. Lähtöpaikka on Helsinki.
Lue lisää täältä.

 

    

 

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.

https://www.visitlakeus.fi/ajankohtaista-etela-pohjanmaalta/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Toivotetaan+yhdess%C3%A4+kaikkien+aikojen+matkailukes%C3%A4+tervetulleeksi%21&utm_content=%5Bemail%5D#h-7-5-2021
https://www.visitlakeus.fi/ajankohtaista-etela-pohjanmaalta/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Toivotetaan+yhdess%C3%A4+kaikkien+aikojen+matkailukes%C3%A4+tervetulleeksi%21&utm_content=%5Bemail%5D#h-12-5-2021
mailto:sanna.kok@visitlakeus.fi
https://www.visitlakeus.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Toivotetaan+yhdess%C3%A4+kaikkien+aikojen+matkailukes%C3%A4+tervetulleeksi%21&utm_content=%5Bemail%5D
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/60b4a8691da6c
https://epm.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://epm.creamailer.fi/unsubscribe/no-list

	Toivotetaan yhdessä kaikkien aikojen matkailukesä tervetulleeksi!
	Tubetähdet Niko ja Santtu tekevät paluun Lakeudelle
	Ryhmämatkat – joko pian uskaltaa?
	Maakunnan matkailukohteita mukaan uuteen junakiertomatkatuotteeseen
	100 syytä matkailla Suomessa – kampanja
	Matkailuhanke saa jatkoa ja uuden sisällöntuottajan


