
 Katso viesti selaimessa

 

Kesäajan huimat luvut

Toukokuun uutiskirjeessä hehkutimme
pääsyämme ns. miljoonakerhoon. Tulokset
kesän ajalta osoittavat että kerhossa on
pysytty ja alkuvuoden luvut lähes
tuplaantuivat kesän aikana. Ajanjaksolla 1.6.-
10.8. on sivustomme visitlakeus.fi
näyttäytynyt orgaanisissa (ei maksettua
mainontaa) hakutuloksissa noin 1,7

miljoonaa kertaa ja tämä on tuonut klikkauksia sivustollemme lähes 33 000.

Sivustomme kävijämäärä on kaiken kaikkiaan kasvanut edelliskesään verrattuna 50%, ollen
noin 50 000 uniikkia kävijää. Mitä tämä sitten käytännössä ja selkokielellä tarkoittaa, päivittäin
sivustollamme vierailee noin 710 kävijää. Matkailukohteiden omia sivuja eli kohdekortteja on
avattu kesän aikana yhteensä yli 42 000 ja tämä taas tarkoittaa noin 600 avattua kohdekorttia
päivässä. Ei huono tulos lainkaan ja jälleen kerran kiitokset kaikille mukana oleville yrityksille –
teidän tarjoamat palvelut ja tuotteet kiinnostavat matkailijoita!

Näihin mainioihin tuloksiin voit tarkemmin  sivuiltamme.

 

 

Uutiskirje elokuu 2021

 

Kuulumisia matkailusta Etelä-
Pohjanmaalla
Kesä alkaa pikkuhiljaa kääntymään syksyn puolelle, vaikka toki elokuu onkin vielä monelle
lomakuukausi. Kotimaan matkailu on tänä kesänä ollut suosittua - jopa enemmän kuin viime
vuonna, joissain kohteissa jopa tuplasti parempi. Näin ovat kommentoineet monet
matkailukohteiden edustajat ja yrittäjät mennyttä kesää. Osalle yrittäjistä kesän pitkä hellejakso
aiheutti päänvaivaa, toisille huippusesongin, siitä varmastikin olemme samaa mieltä, että veden
äärelle kaipasivat lähes kaikki!

Voimme monestakin hyvästä syystä kutsua Etelä-Pohjanmaata lapsiperheiden
unelmakohteeksi, niin paljon näkemistä, tekemistä ja kokemista meillä riittää pienten
välimatkojen sisällä. Tämän totesivat lukemattomat perheet kesän aikana. Myös erilaiset
opastetut kierrokset, joki- ja järvilaivat sekä kesäteatterit osoittautuivat todella suosituiksi.
Luontokohteet pitivät myös hyvin pintansa. Majoitusten osalta oli päiviä, jolloin jouduttiin osassa
yrityksiä myymään jopa ”ei oota”. Näitä edellä esitettyjä asioita tukevat myös meidän
verkkosivu- ja someseurannat, joista tarkemmin seuraavassa.

 

https://epm.creamailer.fi/email/611e1e641d0a5
https://www.facebook.com/visitlakeus
https://www.instagram.com/visitlakeusofficial/
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/611e1e641d0a5


Tutustu tuloksiin

 

 

Saimme kesän aikana vieraaksemme useita
vaikuttajavieraita. Tubetähdet Niko ja Santtu
taltioivat perhematkakohteista suositun
Lakeudelle-videosarjan, katso se täältä.
Instagram -vaikuttaja Sallaoona testasi
perhematkakohteita 100 syytä matkailla
Suomessa -kampanjan puitteissa. Samaisen
kampanjan myötä Selviytyjistäkin tuttu Sara
Tickle kävi ihastelemassa Seinäjoen
nähtävyyksiä, herkutteli Valkoisen Puun
kakuilla ja suuntasi päivän päätteeksi
korubaariin. Lue lisää Saran blogista täältä.
Heinäkuussa maakunnan maanteitä fillaroivat
saunalähettiläskaksikko Saunakonkeli, joka
testasi maakunnan eteläsuunnan
saunatarjonnan. Lue saunakierroksesta lisää
täältä.

 

 Kesän vaikuttajavieraat Lakeuksilla  

 

Visit Lakeudessa on polkaistu käyntiin
koko maakuntaa koskeva pyöräilyreittien
suunnitteluhanke
Tänä kesänä Visit Lakeus käynnisti Etelä-Pohjanmaan pyöräilyreittien suunnitteluhankkeen,
jonka tavoitteena on suunnitella useita retkipyöräilyyn soveltuvia reittejä maakuntaan.
Suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevia pyöräily- ja maastopyöräilyreittejä. Hanke on
suunnattu ensisijaisesti alueen asukkaille, kuitenkaan unohtamatta matkailijoita ja heidän
tarvitsemiaan palveluita.

Pyöräily ja pyörämatkailu on noussut nopeasti Suomessa suosituksi harrastukseksi, mutta
Etelä-Pohjanmaalla ei ole aiemmin toteutettu maakunnan laajuudessa pyörämatkailua
kehittäviä toimenpiteitä. Pyöräilyharrastus on jo pitkään ollut suosittu ja merkittävä laji muualla
Euroopassa ja nyt myös Suomessa eri alueilla on havahduttu pyöräilyreittien suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Kysymys voi olla retkipyöräilystä tai maastopyöräilystä alueista ja tarpeista
riippuen. Taustalla vaikuttaa myös lähi- ja luontomatkailun voimakas nousu. Sekä asukkaat että
turistit ovat kiinnostuneita pyöräreiteistä sekä niiden lähistöllä tarjottavista palveluista.

Hanke kestää ensi vuoden loppuun ja sen tavoitteena on julkaista reitit digitaalisella alustalla.
Yksi hankkeen tehtävistä on myös kartoittaa ja miettiä reittien varrelle tarvittavia palveluita,
jotka palvelevat niin asukkaita kuin matkailijoita, esimerkiksi lisääntynyt sähköpyöräily tuo
tarpeen latauspisteille reittien varteen. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Kreetta Luoma,
jonka tavoittaa sähköpostilla kreetta.luoma@visitlakeus.fi. Hankkeen aloituswebinaari pidetään
15.9.2021, josta tiedotamme lisää myöhemmin.

 

 

Vinkkejä syksyn mielenkiintoisiin ja hyödyllisiin
koulutuksiin ja seminaareihin

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää syksyllä 2021 kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen sarjan
keskeisille matkailualan toimijoille, erityisesti matkailuyrityksille. Työpajojen tavoitteena on tukea
kotimaan matkailutoimijoita ja -yrityksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä
kotimaanmatkailijoille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://tem.fi/kotimaanmatkailun-
kehittamistyopajat

Syksyinen Visit Finlandin seminaari pidetään verkossa tiistaina 21.9.2021. Lue lisää ja
ilmoittaudu mukaan: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-
finland/2021/visit-finland--seminaari

 

https://www.visitlakeus.fi/wp-content/uploads/2021/08/Visit-Lakeus-kesan-2021-tulokset.pdf?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Visit+Lakeus+-+Elokuun+uutiskirje&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.youtube.com/watch?v=-Si8NaIB488&list=PLG-eugbSWW_r3DWIIobhsaRG4VRACk167
https://saratickle.fi/2021/06/
https://www.visitlakeus.fi/lisaa-loylya-etelapohjalainen-saunakulttuuri/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Visit+Lakeus+-+Elokuun+uutiskirje&utm_content=%5Bemail%5D
mailto:kreetta.luoma@visitlakeus.fi
https://tem.fi/kotimaanmatkailun-kehittamistyopajat
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2021/visit-finland--seminaari


Ja tuttuun tapaan muistutus – kun käytätte @visitlakeus ja #visitlakeus pääsette näkyviin
kanavissamme!

    

 

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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