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Bästa turismaktör, 

sommaren gjorde slutligen entré efter en lång och sval vår och nu ser den lite annorlunda ut än
tidigare somrar, åtminstone vad besöksnäringen beträffar. I sommar är det främst besökare från
närregionerna som vi väntar och endast ett mindre antal utländska besökare.

Fram till att resandet tilltar igen, vill vi gärna i projektet uppmuntra er med några goda tips och råd
för hur man tar inspirerande och säljande bilder för webbsidor och sociala medier. Så ta gärna
tillvara dessa tips och gå ut och fotografera nu när naturen är som vackrast!

I Kvarken Destinations projektet jobbar vi vidare med att bearbeta den utländska resemarknaden i
samarbete med vår samarbetspartner på den tyska marknaden, Nordic Marketing. Under veckan
som pågår har vi under tre dagar bokat in direkta online videomöten med researrangörer i Tyskland,
Schweiz och Nederländerna. Under första dagen av möten fick vi få höra att researrangörerna är
intresserade av vårt område. En researrangör berömde till exempel vårt samarbete destinationer
och länderna emellan, och poängterade att det underlättar deras arbete med att hitta innehåll för
reseproduktion – Ett mindre område med korta avstånd är lätt att producera resor till.

Under våren har vi förberett marknadsföringskampanjer för social media som ska riktas mot
projektets huvudsakliga målmarknad Tyskland, men också mot hemmamarknaderna Sverige och
Finland och hoppas kunna lansera dessa så fort det är möjligt.

Under juli och augusti besöker en schweizisk resejournalist Kvarken Destinations -området för att
producera ett reportage för NORDIS, ett av Tysklands största resemagasin som specialiserat sig på
Norden och Skandinavien och kommer ut i både digitalt och printformat med en upplaga på 27 000.
Reportaget kommer i deras april-21 utgåva. Samtidigt ska journalisten producera material för en
separat broschyr om området som kommer att ligga som bilaga i Nordis-magasinet i februari 2021.
Broschyren ska även distribueras vid tre tyska resemässor, bl.a. ITB Berlin.

Under våren och försommaren har Kvarken Destinations fått väldigt bra synlighet genom de
nyhetsbrev (med över 1000 branschprenumeranter på tysktalande marknaderna) och One Picture a
Day -inslag i social media som Nordic Marketing stått för. Gå gärna in på deras hemsida för att se
hur vi presenteras där: https://www.nordicmarketing.de

Likaså har vår egen marknadsföringssida uppdaterats med mer material och information – kolla
gärna även den och håll dig uppdaterad: https://kvarkendestinations.com
Och ännu i fråga om att ta bilder; Hanken Svenska handelshöskolans studenter har analyserat de i
projektet deltagande företagens sociala medier. Kolla ifall det i videon finns tips med vilka du/ni
kunde utveckla era kanaler (video på engelska): https://youtu.be/cWxevFzL-TE

Med denna uppdatering vill vi alla i projektet Kvarken Destinations passa på att önska er alla läsare
en fin sommar!

Marianne Sjöström, projektledare Kvarkenrådet

kvarkendestinations.com

FOTOGUIDE – TIPS OCH INSPIRATION

kvarkendestinations.com / #kvarkendestinations

#kvarkendestinations

Följ Instagramkontot @Kvarkendestinations och dela gärna dina bilder från regionen med
taggen #kvarkendestinations så att vi alla kan se dem – och så att vi kan dela dem
vidare på kontot.

@kvarkendestinations

Har du/ditt företag/din organisation önskemål angående kommande
aktiviteter, teman kring kunskapshöjande workshops eller annat?
Kontakta oss i så fall

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

 

https://www.anpdm.com/share-newsletter/424750447640/4247514B7245465B407141435C4371/4644584175444B5A4571484559
https://www.anpdm.com/share-newsletter/474750407040/4247514B7245465B407141435C4371/4644584175444B5A4571484559
https://www.anpdm.com/share-newsletter/444A50467540/4247514B7245465B407141435C4371/4644584175444B5A4571484559
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1e9Au1alTcH2oYQUjxjrYTC3_rOKH6LnWw7b3lFWd8yL21hLS8K_jSdomXFcDUlkMJjxFnhAebZTLayYSnZ2UuTnKRi3b_W_7SRVyv7e27AsxDMSK9u5YZjAXE8HsYKj_EePhFauddfSYRHmLI_mEtTg/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1eJrwUY1pYOc8AS2YoaxLS8HeSRZiAlYE8z8NkJ8_QMyDwqvzSaNDeGksLlhHD2uQNICbwcjOxuX6rTEpLqRit71sTsRUs5o51pYJ4Nj-8Gc6TtnwNCQ0yeV-YtgZH7Kd3ElHDsjkXnbqTuWnYH8lXBMMCg-Fds2J-0SK2LXFzFXXFBkgclzOC63sF1Ki5yPNl5HrFcyHVNSgidrRs8pP6_A/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1eJrwUY1pYOc8AS2YoaxLS8HeSRZiAlYE8z8NkJ8_QMyDwqvzSaNDeGksLlhHD2uQNICbwcjOxuX6rTEpLqRit71sTsRUs5o51pYJ4Nj-8Gc6TtnwNCQ0yeV-YtgZH7Kd3ElHDsjkXnbqTuWnYH8lXBMMCg-Fds2J-0SK2LXFzFXXFBkgclzOC63sF1Ki5yPNl5HrFcyHVNSgidrRs8pP6_A/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1eJrwUY1pYOc8AS2YoaxLS8HeSRZiAlYE8z8NkJ8_QMyDwqvzSaNDeGksLlhHD2uQNICbwcjOxuX6rTEpLqRit71sTsRUs5o51pYJ4Nj-8Gc6TtnwNCQ0yeV-YtgZH7Kd3ElHDsjkXnbqTuWnYH8lXBMMCg-Fds2J-0SK2LXFzFXXFBkgclzOC63sF1Ki5yPNl5HrFcyHVNSgidrRs8pP6_A/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1ePv5s4P7yoouGz3gGDNV69UyQJtO2e8OPbavMKJtX6KWF2FfmiFafnouXeC-BJWjcQpBGJ0gxOpPb7oMv_PxyeH5XPU5oFMk7OU9T5hUyCU834Xr69i6FSQrADD4mHLDOXnu9gkqO_jznFuMsCt-MH1Y3SQKtLSAf7rnSYCUSmTg/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1esqkAQujr8MjojXYZjZpXmIFeT-7-775iKy3zVd9ENV63VOzpksaWzyr8bIgR6UcImk-K9aNGhfJ0muiRDwrwabibJQRXyb46cM2emovPfqpnCr3pQQWozpDPIyJ5G3TA/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1eG0WTlnKXDCmcfrNBbbYu6IvZa8DWX_DromXYMqWJLl-h6gc1QDlWeUnVRlWVhQxEmn4Xp5gdibLBShrckSvGVZcyizzc-lWk8DXSdcI7e6QYD3pVQhw3ZO1CGn6FWtJg7Xp_ZMbjRo46UfkgFzz4nA/
https://one-lnk.com/x1e594hOxJipFf6kyZaAcLrj9QbUnwo1MRksEWgPAzfvELcW39q3Xwi4K83FELL8M16RAFHLobODWlICgPi2N47gw/x1ebR6z4_6HCB65xVPX7AOHB6oFniAskQEPKz2NW5nqJ31e5CiqHV4HEymfJdywgB9V0BE-Kexq4ffnu8ql7FwYoGxdBXD18I1TMVio34bsI2Z7UzzK5EO8UudRhl9Jtd2hElJ_46-W5PgPJUprFtvWnkmsX-erInR-jd2D2JSGots/

