
 Katso viesti selaimessa

 

Suoma
ryhmämyyntikiertue

Ryhmämatkailun käynnistäminen on yksi
tärkeistä tavoitteista tulevalle kesälle, ryhmät
ovat puuttuneet tilastoista kahden kesän ajan
lähes kokonaan. Potentiaali ja matkustus-
paine tällä sektorilla on suuri. SUOMA

ryhmämyyntikiertue järjestetään 5.- 8.4. ja yritysten kannattaa nyt ilmoittautua sinne. Voitte
hyödyntää SUOMA jäsenedun, joka koskee myös alueenmme yrityksiä.

Lisätiedot https://ykkosmedia.fi/suoma/naytteilleasettajille/#tapahtumapaikat

 

 

Uutiskirje helmikuu 2022

 

Kevättalven aurinko tuo toivoa myös
matkailuun
Kevättalven aurinko tuo lupauksen keväästä, mutta nyt siinä on myös suurempi lupaus eli
elämän palautumisesta pikkuhiljaa normaalimpaan. Vaikka matkailu kotimaassa onkin ollut
vilkasta myös näinä poikkeusaikoina, on paljon asioita, jotka voisivat olla vieläkin paremmin.
Esimerkiksi kotimaan ryhmämatkoja ei ole järjestetty pariin vuoteen. Mutta olisiko jo ensi
kesänä ryhmät liikenteessä myös Etelä-Pohjanmaan teillä? Perinteinen Suoma-kiertue tuo
tähän tutun elementin takaisin ja kutsuu yrittäjät kertomaan omista tuotteistaan ja palveluistaan.
Kannattaa myös tutustua nettisivujemme tarjoamaan mahdollisuuteen piristää omaa
liiketoimintaa eli kohdekorttiin.

 

 

Visit Lakeuden kohdekorttisopimukset
vuosille 2022 ja 2023
Koko Etelä-Pohjanmaan kattavalla matkailusivuostollamme www.visitlakeus.fi tarjoamme
näkyvyyttä matkailuyrityksille. Samalle sivustolle koottu matkailutarjonta helpottaa
suunnittelemaan matkaa maakuntaamme. Sivustolla olevien kohdekorttien sopimusten päivitys
on parhaillaan ajankohtainen. Mikäli yritykselläsi ei vielä ole kohdekorttia sivustollamme, nyt on
hyvä hetki hankkia se, kun matkailuvuoden sesonki on vielä edessäpäin. Pyydä tarkempi
esittely kohdekorttivaihtoehdoista ja lisäpalveluista. Me myös kontaktoimme parhaillaan
yrityksiä sopimuksia päivittäen ja uusia kortteja tarjoten. Vastaamme mielellämme heränneisiin
kysymyksiin. Kohdekorttiasioissa teitä palvelee Ulla Laukkala, ulla.laukkala@visitlakeus.fi , puh.
06 420 9023.

 

https://epm.creamailer.fi/email/620283d10cfa8
http://www.visitlakeus.fi
mailto:ulla.laukkala@visitlakeus.fi
https://ykkosmedia.fi/suoma/naytteilleasettajille/#tapahtumapaikat
https://www.facebook.com/visitlakeus
https://www.instagram.com/visitlakeusofficial/
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/620283d10cfa8


 

Etelä-Pohjanmaan
tapahtumakalenterin
käyttöopastus

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää kaksi kaikille avointa etäopastustuokiota Etelä-Pohjanmaan
tapahtumakalenterin käytöstä keskiviikkona 23.2.2022. Tarjolla on kaksi täysin
samansisältöistä tuokiota: klo 14–15 ja klo 18–19.
Opastukset toteutetaan Microsoft Teams -sovelluksen avulla. Ilmoittautuneet saavat
sähköpostiin linkin osallistumista varten edellisenä päivänä. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä
aukeavalla lomakkeella

Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterissa voi ilmoittaa ja hakea tapahtumia maakunnastamme
maksutta mm. kunnittain, teemoittain ja hakusanojen avulla. Monilla kunnilla on käytössään
omilla verkkosivuillaan rajapinta, jonka kautta juuri Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterissa
ilmoitetut tapahtumat näkyvät myös kunnan sivuilla. Lisätietoja kalenterista löydät Etelä-
Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

 

 

Visit Finlandin DataHub kaipaa lisää
eteläpohjalaisia matkailuyrityksiä
Visit Finlandin tarjoamaan DataHub tietokantaan on lähtenyt mukaan jo muutamia alueemme
yrityksiä, mm. Valkeisen Loma, Maatilamatkailu Ilomäki, Koskenkorvan Trahteeri ja Hotelli-
ravintola Alma. Matkailuyrityksille suunnattuja koulutuksia järjestetään kevään aikana ns.
perjantaiklinikoissa, joihin voit ilmoittautua
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2022/visit-finland-datahub-
perjantaiklinikat5.
Klinikoissa käydään läpi DataHubin käyttöönottoa, tuotteen lisäämistä ja etenemistä
DataHubissa sekä vastataan esiin nousseisiin kysymyksiin. Klinikat tallennetaan, eli samassa
osoitteessa voit käydä katsomassa myös aikaisempia tallenteita. Muistathan, että tietokannan
käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta! Käy tutustumassa DataHubiin osoitteessa:
https://datahub.visitfinland.com/.

 

 

Visitlakeus.fi sivuston kävijämäärät
jatkoivat kasvuaan vuonna 2021
Verrattuna vuoteen 2020 sivustomme arvioitu kävijämäärä kasvoi vuonna 2021 kokonaiset
45%. Samalla rikoimme merkittävän 106 000 arvioidun käyttäjän  rajapyykin. Tämä tarkoittaa
sitä, että sivustolla on vierailtu keskimäärin 290 kertaa päivässä . Yksittäisiä sivuja kuten
esimerkiksi kohdekortteja, blogeja ja sivustolla olevia matkailun suunnittelutyökaluja on avattu
yhteensä hieman yli 223 000 kertaa . Sivustolla vierailevat käyttäjät ovat 62,7% naisia ja 37,6%
miehiä. Kolme suurinta ikäryhmää ovat järjestyksessään 35-44 vuotiaat, 25-34 vuotiaat ja 45-54
vuotiaat.

 

 

Matkailufoorumi kokoontuu jälleen
Etelä-Pohjanmaan matkailu- ja palvelualan yrittäjille ja kehittäjille tarkoitettu Matkailufoorumi
kokoontuu 26.4. klo 13 Härmän Kylpylään. Pistä päivä jo kalenteriisi! Lisätietoja tulossa
myöhemmin.

 

    

 

Visit Lakeus Oy
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

Puh. 06 420 9090

 

» Kotisivut
» Kerro kaverille
» Päivitä tilaustiedot

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen
tilaajat.
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Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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