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Destination Kvarken -hankkeen infokirje 28.10.2019
Tässä tervehdys meiltä Destination Kvarken -hankkeesta ja päivitystä viime aikojen
tapahtumista ja lähiaikojen suunnitelmista.

Verkkosivu kvarkendestinations.com on lanseerattu

Hankkeen upea matkanjärjestäjille ja medialle suunnattu verkkosivu on lanseerattu! Tällä
heltkellä sivulta löytyy mm. yritysinfoa, tuote- ja kohdemateriaalia, mitä tehdä, missä syödä,
yöpyä ja interaktiivinen kartta.

Sivustolla tulee vuodenvaihteessa löytymään myös ns. content bank (sisältöpankki), jossa tulee
olemaan video-, kuva- ja tekstiaineistoa sekä tuotemanuaali. Sivulla oleva kartta on suoraan
liitoksissa Google My Businessiin. Siksi kehotamme kaikkia hankkeen osallistujayrityksiä
päivittämään tai tarkistamaan yrityksen Google My Business -tilinsä, mikäli tietoja ei jo ole
tarkistettu. Jokaisella yrityksellä pitäisi olla perustiedot automaattisesti, mutta tarkista, että
tiedot ovat oikein ja lisää tieoja mahdollisuuksien mukaan. Lisätietoja Google My Businessista
löydät mm. täältä.

kvarkendestinations.com

Eurooppalaiset matkanjärjestäjät tutustuivat Merenkurkun
alueeseen

Hankkeella oli yhdessä Visit Finlandin kanssa kunnia toimia tutustumismatkan isäntänä syyskuun
puolivälissä. Tutustumismatkan tarkoituksena oli esitellä ja lisätä tietoutta ainutlaatuisen, kahden
maan kattavan alueemme tarjonnasta. Ryhmä koostui saksalaisista, italialaisista ja brittiläisistä
matkanjärjestäjistä.

Eräs vieraista, Patricia Lawitschka, saksalaisesta Skandinavientrips-yrityksestä, teki matkasta
lyhyen yhteenvedon ja löysi tarjonnasta erityisen yllätyksen:
– Oli onnekasta, että vierailimme Pietarsaaressa sadepäivänä, sillä varasuunnitelma osoittautui
aivan uskomattomaksi paikaksi. Haluaisin käydä Nanoq-museossa uudestaan ja tutustua museoon
ja sen ympäristöön tarkemmin. Se oli todellakin erilainen ja eksoottinen paikka.
– Lisäksi vaeltaminen Korkealla rannikolla kuulostaa mahtavalta, ja Uumajassa söimme todella
herkullista ruokaa.

Lue lisää

Työpaja matkailuyritysten ja matkailuyhtiöiden
tukemiseksi

Destination Kvarken hankkeeseen osallistuville matkailuyrittäjille suunnattu työpaja
saksankielisistä markkinoista keräsi syyskuun alussa yrittäjiä ja seutumme matkailuyhtiöiden
edustajia koko päivän tilaisuuksiin sekä Suomen että Ruotsin puolella.

Ensimmäisen työpajapäivän aikana osallistujat saivat saksalais-suomalaisen markkinointiyhtiö
Nordic Marketingin toimitusjohtaja Jan Badurin johdolla kattavan tietopaketin saksankielisen
Keski-Euroopan asiakkaiden toiveista, tarpeista, vaatimuksista ja matkustustrendeistä.
– Keskieurooppalainen ajaa mielellään pitkiäkin matkoja ja yhdistää mielellään maita.
Paikkakunnalla ja kunnan rajalla ei ole mitään merkitystä, nautinto ja tila harrastaa eri
aktiviteettejä luonnossa ovat motiiveja matkustaa, mutta hän on tottunut, että häntä palvellaan
ja haluaa yksityiskohtaista tietoa matkakohteista.

Ähtäri Zoon markkinointisuunnittelija Satu Keski-Valkama osallistui päivään ja oli tyytyväinen.
– Koen suuralueyhteistyön arvokkaaksi ja uskon että voimme yhteistyön avulla herättää
matkanjärjestäjien kiinnostuksen ja saada lisää matkailijoita koko alueelle.

Lue lisää

Kuuluvatko ulkomaiset vierailijat yrityksenne
kohderyhmään?

Haluatteko selvittää, minkälaisen vastaanoton tuotteenne
saavat eri maissa?

Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat tarjoavat Kvarken Destinationsille apuaan yritysten
tuotemarkkinoinnin arvioimisessa. Heidän avullaan teidän on mahdollista saada palautetta
markkinoinnistanne: onko luomanne mielikuva houkutteleva juuri heidän kotimaastaan tulevien
vierailijoiden silmissä? Vai vetoaisiko jokin aivan muunlainen heihin?

Hanke tarjoaa maksutta opiskelijoiden palautetta muun muassa seuraavista asioista:
- Kotisivunne markkinointi – houkutteleeko se kävijöitä kohdemaista?
- Sosiaalisen median markkinointi – onko sisältö oikeanlaista kohdeyleisölle?
- Missä sosiaalisen median kanavissa yrityksen pitäisi olla kussakin maassa?
- Mitä kohdemaiden vierailijoita puhuttelevaa markkinoinnista jää uupumaan?

Tutkimukset tehdään sekä etänä että yrityksissä vierailemalla syksyn 2019 aikana.
Toteutetun tutkimuksen jälkeen yrityksenne saa lyhyen yhteenvedon siitä, minkälaisen
vastaanoton tuotteenne saavat eri maista katsottuna.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Peter Källbergiin, peter.kallberg@vasek.fi, viimeistään
11.11.2019

Kauppakorkeakoulu Hankenin tekemät kartoitukset

Yksi Destination Kvarkenin tavoitteista on tukea hankkeeseen osallistuvien yritysten
digitalisoitumista. Hanken Svenska handelshögskolan (kauppakorkeakoulu Hanken) on tähän
mennessä toteuttunut mm. tarveanalyysin tutkimuksen muodossa ja seuraavat raportit: Big Data
for Business Development, Digitalization of Kvarken Destinations och Trends for Business
and Destination Development.

Tuloksia käytetään osaamisen edistämisen suunnittelussa, jotta voimme edistää yritysten,
matkailuyritysten ja Merenkurkun alueen digitalisoitumisen kehittämistä.

Raportit löytyvät täältä

Save the Dates – Kommande aktiviteter – Tulevia tapahtumia

Vuosikello - Suunnitellut aktiviteetit

16.1.2019 Matka, Helsinki 2020 
03/2020 Yrityskäynnit matkanjärjestäjien luona
3.3.2020 IMM Berlin, 2020 
03/2020 Tapaaminen osaamisen edistämiseksi
4.-6.3.2020 ITB Berlin
05/2020 Tutustumismatka matkanjärjestäjille
7.5.2020 Swedish Workshop
13.5.2020 Workhop Summerfun / Toolbox 
05/2020 Swedish Workshop Lontoo
06/2020 Tutustumismatka matkailumedioille
06/2020 Midnight Sun Event / Visit Finland
15.9.2020 Nordic Workshop fi, no, dk

Hankesivu

Onko sinulla/yritykselläsi/organisaatiollasi toiveita tuleviin aktiviteetteihin,
osaamista kartuttavien workshopien teemoihin tai muuhun liittyen?
Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin

Hankemateriaalit

Haluamme herättää median kiinnostus matkakohteita kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi ja
lisätäksemme kävijämääriä. Myös hankkeeseen osallistuvat yritykset ja matkailuorganisaatiot voivat
edesauttaa näkyvyyttä koko alueen eduksi.

Helppo tapa ilmaista osallistumisensa Kvarken Destinationsiin on merkitä päivitykset sosiaalisessa
mediassa tunnisteella #kvarkendestinations. Tällä tavalla lisäämme näkyvyyttä, ja samalla
ilmaisemme ylpeyden osallisuudesta ja yhteistyöstä.

Materiaalit, joita yritykset ja yhtiöt voivat käyttää ja jakaa, koostuvat mm. verkkosivusta
kvarkendestinations.com, kartasta, powerpoint-esityksistä sekä artikkeleista ja päivityksistä
sosiaalisessa mediassa, joita voi jakaa edelleen. Viralliset hanketiedot löytyvät sivulta
kvarken.org/destinationkvarken ja lisäksi Johanna Häggman, johanna.haggman@kvarken.org,
toimittaa tarvittaessa materiaaleja tai antaa lisätietoja.

Kvarken Destinationsin Facebooktili

kvarken.org/kvarkendestinations

kvarken.org/kvarkendestinations

Yhdessä kohti uusia ja suurempia markkinoita
Destination Kvarken (markkinointinimeltään Kvarken Destinations) auttaa matkailuelinkeinon
parissa toimivia vientikelpoisia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja sen
kilpailukykyä parantavia markkinoita. Tavoitteena on lisätä kävijämääriä seuraavien
matkailuorganisaatioiden toimialueilla: Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Etelä-Pohjanmaan
Matkailu, Visit Kokkola, Visit Pietarsaaren seutu sekä Visit Kristiinankaupunki.
Tavoitteena on lisätä kohteemme ohjelmatarjontaansa sisällyttävien matkanjärjestäjien määrää.
Haluamme myös herättää median kiinnostus matkakohdetta kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi.
Hankkeessa painotetaan lisäksi voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaatiota, tutkimusta ja
kehittämistä.
Lue lisää ja tutustu materiaaleihin, joita on tähän mennessä tuotettu kvarken.org ja tutustu
hankkeen esittelymateriaaliin täällä (Seidatversio)

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

Hanke Destination Kvarken on yksi Merenkurkun neuvoston hallinnoimista hankkeista.
Tilaa uutiskirje sivun www.kvarken.org alareunasta tai seuraa sivua
facebook.com/kvarkenradet mikäli haluat tietää lisää Merenkurkun neuvostosta, rajat
ylittävästä yhteistyöstä, hankkeista tai ajankohtaisista tapahtumista. 

kvarken.org

Kvarkenrådet - Merenkurkun neuvosto – Kvarken Council

info@kvarken.org - facebook.com/kvarkenradet 

Gerbyvägen 18 – Gerbyntie 18
FI-65230 VASA – VAASA
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