
 Katso viesti selaimessa

 

Uutiskirje kesäkuu 2022

 

Miltä näyttää matkailukesä 2022?
Sanoisimme, että hyvältä! Matkailijoiden kiinnostus sivustoamme kohtaan on ylittänyt viime
vuotisen, ennätyksellisen kevään luvut. Ja edelleen voimme hehkuttaa sitä, että kävijät viipyvät
sivustollamme reippaasti keskiarvoa pidemmän ajan, mikä kertoo mielenkiintoisesta sisällöstä
sivuillamme.

Visitlakeus.fi-sivuston kävijämäärät 1.1.-31.5. ovat kehittyneet viime vuoteen verrattuna +11%
eli sivustolla on vieraillut arviolta yli 31 000 kävijää. Tämä tarkoittaa, että sivustolla on vieraillut
arviolta 205 kävijää päivittäin. Sivustolla olevien yritysten kohdekortteja, blogeja ja muuta
sisältöä avattiin yli 57 000 kertaa. Yhden käynnin kesto on säilynyt loistavalla tasolla eli yli 2
minuutin verran, keskiarvon ollessa 40 sekuntia. Visit Lakeus on näkynyt orgaanisesti Googlen
hakutuloksissa tänä vuonna jo lähes 1 900 000 kertaa .

Lämmin kiitos teille kaikille jotka olette mukana! Tässä kohtaa myös vinkkinä että mikäli haluat
yrityksellesi oman kohdekortin sivustollemme, ota yhteyttä marjo-riitta.kaakinen@visitlakeus.fi
tai soita 040 860 4657 niin kerromme lisää.

Myös ryhmämatkojen sekä opastusten kysyntä on vilkastunut ilahduttavasti. Varausjänne
näyttää kuitenkin olevan entistäkin lyhyempi, eli reissuun saatetaan olla lähdössä jo viikonkin
kulutua, kun aikaisemmin tarjouksia pyydettiin useampi kuukausi etukäteen.

 

https://epm.creamailer.fi/email/6295cfa01cb85
http://www.visitlakeus.fi
https://www.facebook.com/visitlakeus
https://www.instagram.com/visitlakeusofficial/
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/6295cfa01cb85


 

 

Lakeudelle
perhematkailukampanja
houkuttelee ruotsalaisia
Etelä-Pohjanmaalle

Etelä-Pohjanmaan suosituimmat perhekohteet
yhteen keräävä Lakeudelle kampanja on
toteuttamassa yhteismarkkinointikampanjaa
Ruotsiin, Västerbottenin alueella asuville
lapsiperheille. Kiinnostus on jo näin
alkuvaiheessa ollut odotettua positiivisempi ja
odotammekin kampanjasta varsin
menestyksekästä.

Raportoimme siitä seuraavassa uutiskirjeessä, mutta suosittelemme jo tässä vaiheessa
ruotsinkielen kertauskurssia ;-)

 

 

Tilaa uunituore Vinkkilipares (flyer) matkailjoille
jaettavaksi

Olemme teettäneet A5 kokoisen flyerin, jota teillä kaikilla on mahdollisuus tilata matkailijoille
jaettavaksi. Vinkkilipareen tarkoituksena on vinkata matkailjalle kesätekemistä maakunnassa.
Siitä löytyvä QR-koodi ohjaa lomavinkki-sivulle.

Flyeria voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@visitlakeus.fi tai soittamalla 06
4209 090.

 

 

Kalajärven matkamessut 17.9.2022 - lähde
näytteilleasettajaksi!

Uudessa tapahtumassa tarjotaan tietoa kotimaan matkailijoille ja kaikille eteläpohjalaisille
uusista luontoreiteistä, talviliikuntaan valmistautumisesta sekä annetaan vinkkejä pitkään
katkolla olleisiin yritysten virkistyspäiviin. Tapahtumaan odotetaankin tämän vuoksi yrittäjiä,
jotka järjestävät erilaisia liikunta-, virkistys- ja ohjelmapalveluita niin yrityksille kuin yksittäisille
asiakkaille ja asiakasryhmille. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi uusia
mahdollisuuksia liikkumiseen, talviharrastuksiin tai muulla tavoin hyvinvointinsa ylläpitoon.
Tapahtumassa tulee olemaan näytteilleasettajia koko Etelä-Pohjanmaalta.

Tapahtuman järjestää Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, lisätiedot Jorma Ranta 050 593 9739 ja
Merja Ilomäki 040 702 3922

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan näytteileasettajaksi: näytteilleasettajatiedote.

 

https://epm.creamailer.fi/assets/uploads/7f994c14d6bb18e9976e438702b7adef8cdb4ab7/shared/images/visitlakeus-flyer-a5.pdf
http://www.visitlakeus.fi/elamu
https://www.visitlakeus.fi/elamysten-etela-pohjanmaa/
https://epm.creamailer.fi/assets/uploads/7f994c14d6bb18e9976e438702b7adef8cdb4ab7/shared/images/naytteilleasettajaesite-kalajarven-matkamessut.pdf


 

Tämänkertaiset loppukaneetit:

MUISTA ILMOITTAA TAPAHTUMISTA  Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenterissa.
Maksuttomassa kalenterissa voi ilmoittaa ja hakea tapahtumia koko maakunnan alueelta.
Yhdellä ilmoituksella tapahtumat tulevat näkyville useilla sivustoilla. Kuten esimerkiksi Visit
Lakeuden suositulla tapahtumat sivulla: https://www.visitlakeus.fi/tapahtumat/

MUISTA KÄYTTÄÄ #visitlakeus, sillä sen käyttö on kovassa kasvussa Instagramissa, joka kielii
kiinnostuksesta aluetta kohtaan!

Suoman syksyn 3.-5.10. ryhmämyyntikiertue - lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

DataHubissa olevat yritykset - käykäähän päivittämässä tietonne jos siihen on tarvetta! Teille,
jotka ette siellä vielä ole, lisätietoa ja ohjeet

Tehdään yhdessä kesästä 2022
ennätyksellinen!

 

    

 

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.epkalenteri.fi/
https://www.visitlakeus.fi/tapahtumat/#/
http://www.ykkosmedia.fi/suoma
https://datahub.visitfinland.com/
https://www.visitlakeus.fi/
https://epm.creamailer.fi/forward-to-a-friend/6295cfa01cb85
https://epm.creamailer.fi/user-settings/no-user
https://epm.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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