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Infobrev från projekt Destination Kvarken 28.10.2019
Här kommer en hälsning från oss i projekt Destination Kvarken med en uppdatering om vad
som hänt på sistone och vad vi har på gång den närmaste tiden.

Webbsidan kvarkendestinations.com är lanserad
Projektets snygga sida med researrangörsledet och media som målgrupp har lanserats! I
dagsläget innehåller den information om företagen, produkterna, destinationerna, vad göra, var
övernatta och äta, information om samarbetet och en interaktiv karta.
Vid årsskiftet kommer sidan även få en så kallad content bank (innehållsbank) med
produktmanualen, bilder, film och texter om området.
Kartan som finns på landningssidan är direkt kopplad till Google My Business. Därför uppmanar
vi alla i projektet deltagande företag att uppdatera eller kolla sina företags Google My Business –
konton, ifall ni inte redan gjort det. Varje företag borde automatiskt ha basuppgifter där, men
kolla att uppgifterna stämmer och piffa till sidan vid mån av möjlighet. Mer info om Google My
Business finns t.ex. här.
kvarkendestinations.com

Europeiska researrangörer bekantade sig med
Kvarkenregionen
Projektet hade i mitten av september, glädjen att i samarbete med Visit Finland agera värdar för en
visningsresa. Visningsresan ordnades för att visa och öka kunskapen om det utbud vi har att
erbjuda i området som omfattar två länder. Gruppen bestod av researrangörer från Tyskland, Italien
och Storbritannien.
En av gästerna, Patricia Lawitschka från tyska Skandinavientrips, summerade dagarna och hade
hittat en överraskning bland utbudet;
– Det var egentligen tur att det regnade den dag vi besökte Jakobstad, reservplanen visade sig vara
ett riktigt fantastiskt ställe. Ett återbesök till Nanoq intresserar eftersom jag skulle vilja se museet i
mera detalj och hela omgivningen där. Det är verkligen ett annorlunda och exotiskt ställe.
– Utöver detta låter vandring i Höga Kusten underbart och i Umeå blev vi serverade verkligen god
mat.
Läs mer

Workshop för turismföretag och destinationsbolag
En workshop om de tyskspråkiga marknaderna, som riktar sig till turismföretagare som deltar i
projektet, samlade i början av september företagare och representanter från regionens
destinationsbolag till heldagsevenemang i både Sverige och Finland.
Under workshoppens första dag fick deltagarna under ledning av det tysk-finska
marknadsföringsbolaget Nordic Marketings verkställande direktör Jan Badur täckande
information om önskemål, behov och krav samt resetrender bland tyskspråkiga kunder i
Centraleuropa.
– Centraleuropéerna kör gärna långa vägar och kombinerar gärna länder. Orter och
kommungränser spelar ingen roll, utan njutningen och utrymme för olika aktiviteter i naturen är
motiv för resandet, men de är vana vid att få service och vill ha detaljerad information om
resmålen.
Ähtäri Zoos marknadsplanerare Satu Keski-Valkama deltog och var nöjd med dagen.
– Jag upplever att samarbete på ett stort område är värdefullt och tror att vi genom samarbete
väcker researrangörernas intresse och får fler turister till hela området.
Läs mer

Riktar sig ert företag till besökare från den utländska
marknaden?
Vill ni ha åsikter eller feedback på hur er produkt tas emot
hos dessa målgrupper?
Kvarken Destinations har vänt sig till utländska studerande på högskolenivå och frågat om deras
hjälp i att ge feedback på olika företags marknadsföring av sina produkter. Med deras hjälp kan
ni få åsikter om huruvida den bild som framställs i dag är det som tilltalar besökare från deras
hemländer. Eller kanske det är något helt annat som inte alls framkommer i er marknadsföring?
Projektet kan kostnadsfritt erbjuda studerandes åsikter om bl a följande saker:
- Marknadsföringen på er hemsida, lockar den till besök från dessa länder?
- Marknadsföringen på sociala medier, är det rätt innehåll för dessa marknader?
- I vilka sociala mediekanaler borde man synas i i respektive land?
- Är det något som vi inte lyfter fram men som tilltalar besökare från dessa länder?
Studierna bedrivs både på distans och vid fysiska besök under hösten 2019.
Efter utförd studie får ert företag en kort rapport om hur man ser på era produkter från olika
länders perspektiv.
Intresserad? Ta då kontakt med Peter Källberg, peter.kallberg@vasek.fi senast
11.11.2019

Kartläggningar utförda av Hanken Svenska handelshögskolan
Ett av Destination Kvarkens målsättningar är att stöda de i projektet medverkande företagens
digitalisering. Hanken Svenska handelshögskolanhar hittills bl.a. utfört en behovsinventering samt
tagit fram följande rapporter: Big Data for Business Development, Digitalization of Kvarken
Destinations och Trends for Business and Destination Development.
Resultaten kommer användas i planering av de kunskapshöjande insatserna för att kunna bidra till
utvecklingen av företagens, besöksnäringens och Kvarkenregionens digitalisering.
Rapporterna kan läsas här

Save the Dates – Kommande aktiviteter – Tulevia tapahtumia
Årsklocka - Planerade aktiviteter
16.1.2019 Matka, Helsingfors 2020
03/2020 Företagsbesök hos arrangörer
3.3.2020 IMM Berlin, 2020
03/2020 Kunskapshöjande tillfälle
4-6.3.2020 ITB Berlin
05/2020 Visningsresa researrangörer
7.5.2020 Swedish Workshop
13.5.2020 Workhop Summerfun / Toolbox
05/2020 Swedish Workshop London
06/2020 Visningsresa Travelmedia
06/2020 Midnight Sun Event / Visit Finland
15.9.2020 Nordic Workshop fi, no, dk
Projektsidan

Har du/ditt företag/din organisation önskemål angående kommande
aktiviteter, teman kring kunskapshöjande workshops eller annat?
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Material om projektet
Projektet jobbar för större synlighet för att locka fler besökare till området och här kan också de
medverkande företagen och destinationsbolagen bidra på ett sätt som gynnar hela området.
Ett enkelt sätt att uttrycka sin medverkan i Kvarken Destinations, är att i egna inlägg i sociala
medier tagga projektet genom hashtaggen #kvarkendestinations. På detta sätt skapar vi PR och
gerererar publicietet och samtidigt ger vi uttryck för den stolthet vi känner över samarbetet i hela
området.
Material som företag och destinationer kan använda och dela, av vilket framgår delägarskapet i
projektet, består bl.a. av landningssidan kvarkendestinations.com, kartan, powerpointpresentationer samt artiklar och uppdateringar i sociala medier som kan delas vidare. För mer
officiell information, hänvisas till kvarken.org/destinationkvarken samt Johanna Häggman,
johanna.haggman@kvarken.org som ger vid behov mer information om materialet.
Kvarken Destinations Facebook

kvarken.org/kvarkendestinations
kvarken.org/kvarkendestinations

Nya och större marknader tillsammans

Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små
och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och
konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande
destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Södra Österbottens
Turism, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.
Genom gemensamma och intensifierade insatser jobbar vi för att öka antalet researrangörer som
tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större
synlighet för destinationen. Projektet har även starkt fokus på digitalisering, forskning och
utveckling inom besöksnäring i regionen.
Läs mer och bekanta dig med material som hittills tagits fram på kvarken.org och bekanta dig med
projektpresentationen här (Seidat)

Financiers: The European Regional Development Fund via the Botnia-Atlantica INTERREG programme, Regional Council of
Ostrobothnia, Västerbotten County Council, Västernorrland County Council, Umeå municipality, Kvarken Council, Vaasa
Region Development Company (VASEK), Hanken School of Economics, County Administrative Board of Västernorrland,
Höga Kusten Destinationsutveckling AB, City of Vaasa/Vaasa Region Tourism Ltd. Visit Vaasa, NLC Ferry Ab Oy, South
Ostrobothnia Tourist Service Ltd., Kokkola Tourism Ltd., Jakobstad Region Development Company Concordia Ltd.,
Kristinestads Näringslivscentral Ab

Projektet Destination Kvarken är ett av de projekt som Kvarkenrådet administrerar.
Vill du veta mer om Kvarkenrådet, gränsöverskridande samarbete, projekt, eller aktuella
händelser i regionen beställ då nyhetsbrevet nederst på sidan www.kvarken.org eller följ
Kvarkenrådet på facebook.com/kvarkenradet
kvarken.org

Kvarkenrådet - Merenkurkun neuvosto – Kvarken Council
info@kvarken.org - facebook.com/kvarkenradet
Gerbyvägen 18 – Gerbyntie 18
FI-65230 VASA – VAASA
* * Skydd av personuppgifter – Tietosuoja – Data protection * *

kvarken.org
Unsubscribe | Peruuta tilaus | Avbeställ infobrevet | newsletter@kvarken.org

