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Hyvä matkailutoimija,

Elämme mullistavien muutosten aikaa, ja matkailualalla on edessään valtavia haasteita. Olemme
myös Destination Kvarken -hankkeen puitteissa joutuneet etsimään vaihtoehtoisia ratkaisua
vallitsevan COVID-19-tilanteen johdosta.
Kaikeksi onneksi voimme virtuaalisin keinoin saavuttaa hyviä asioita hankkeen kohderyhmän eli
Merenkurkun alueen matkailualan pk-yritysten tukemiseksi. 

Tulevana kesänä on odotettavissa, ettei ulkomaisia vierailijoita saavu saksankielisten maiden
matkanjärjestäjien kautta. Vaikka jatkammekin näiden markkinoiden pitkäjänteistä työstämistä, on
hanke tilapäisesti turvautunut väliaikaiseen ja vaihtoehtoiseen ratkaisuun, jonka mukaisesti
vaihdamme kohderyhmän ja -markkinat Suomen ja Ruotsin kotimarkkinoiden loppuasiakkaisiin.
Toteutamme tämän sosiaalisen median kampanjalla, jonka avulla kannustamme matkailuun
Merenkurkun alueella. Seuraamme luonnollisesti viranomaisten antamia suosituksia matkustukseen
liittyen ja kampanja toteutetaan heti kun tilanne sen sallii.

Nordic Marketing, yhteistyökumppanimme saksalaismarkkinoilla, tarjoaa meille mahdollisuuden
jatkaa matkanjärjestäjälinjalla #NordicMeetingsin kautta, jossa yksittäisten matkanjärjestäjien
kanssa järjestetään verkkotapaamisia. Nämä toistaiseksi korvaavat workshoppien fyysiset
tapaamiset. Lisää tästä seuraavassa infokirjeessä.
Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua #NordicTrainings’iin, joka on hankkeeseen osallistuville
yrityksille ja matkakohteille suunnattu osaamista lisäävä koulutusmoduuli. Kyseessä on
markkinakoulutus, jossa opitaan lisää priorisoiduista ulkomaan markkinoistamme.
Myös Hanken tarjoaa osaamista lisääviä verkkotilaisuuksia, joissa yrityksille voi jakaa tutkimuksia ja
raportteja.

Voit lukea lisää vaihtoehtoisista painopistealueistamme tästä infokirjeestä. Tartu tilaisuuteen ja
hyödynnä tarjoamiamme vaihtoehtoja saadaksesi kaiken irti Destination Kvarken hankkeesta!

Hyviä ja antoisia lukuhetkiä! Muista, että matkailu vielä jonakin päivänä kiihtyy ja että olemme
menossa kohti parempia aikoja.

Marianne Sjöström, Merenkurkun neuvoston hankejohtaja

Covid-19-kriisin vaikutukset Merenkurkun
matkailuyrityksissä
Yhteenveto Hanken Svenska handelshögskolanin tekemästä analyysistä

Hanken Svenska handelshögskolan toteutti kyselytutkimuksen “Yhdessä selviämme Koronakriisistä”
Destination Kvarken -hankkeen suomalaisyrityksiin. Tutkimus tehtiin sähköpostitse 1.-8.4.2020 ja
kohderyhmänä oli 22 yritystä. Kyselyyn vastasi 14 matkailuyritystä tai -kohdetta.

Tutkimusvastausten analyysissä tutustuimme vastaaviin Ruotsissa tehtyihin raportteihin (Höga
Kusten Destinationsutveckling, Visit Umeå, Region Västerbotten Turism) sekä osallistuimme Covid
19-webinaareihin, muodostaaksemme kokonaiskuvan koronakriisin vaikutuksista kansallisesti ja
kansainvälisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia, toimintoja ja
suunnitelmia matkailuyrityksillä on koronakriisin keskellä. 

Emme keskittyneet selvittämään, mitä korona on aiheuttanut yrityksissä vaan halusimme kääntää
katseen tulevaisuuteen. Kysyimme, mitä yritykset tekevät selvitäkseen pandemian yli ja millaisia
suunnitelmia yrityksillä on tulevaisuuden varalle. Seuraavaksi esitellään tuloksia pohjautuen meidän
omaan sekä muiden Kvarken Destinations- alueen tutkimuksiin. 

Keskeiset tulokset voi lukea TÄÄLLÄ (suomeksi ja ruotsiksi)
Tutkimustulosten esittely videomuodossa: https://youtu.be/kodjNwWK9ms (englanniksi)
Lisäksi raportti tulee lähiaikoina kaikkien saataville tänne
https://www.kvarken.org/projekt/destinationkvarken/publikationer/

Keskeiset tulokset

Matkaunelmilla näkyvyyttä hankkeen yrityksille 

COVID-19-pandemian matkailualalle aiheuttamat haasteet ovat saaneet myös Destination Kvarken -
hankkeen etsimään tilapäisiä, vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kesällä tuskin on odotettavissa monia
matkailijoita hankkeen varsinaisilta kohdemarkkinoilta eli saksankielisistä maista, joten
maailmanperintöalueen ja koko hankealueen toivotaan nyt herättävän kiinnostusta lähiseuduilla.
Näin ollen hanke on tilapäisesti turvautunut vaihtoehtoiseen ratkaisuun, jossa alkuperäinen
kohderyhmä ja -markkinat vaihdetaan Suomen ja Ruotsin kotimarkkinoiden loppuasiakkaisiin. Tämä
toteutetaan sosiaalisen median kampanjalla.

– Suunnittelemme sosiaaliseen mediaan markkinointikampanjaa, joka kohdistetaan suoraan
Suomen, Ruotsin ja Norjan suurten asutuskeskusten kuluttajille. Vaihdamme siis väliaikaisesti
hankkeen kohderyhmän ja -markkinat, kertoo Merenkurkun neuvoston hankejohtaja Marianne
Sjöström.
– Aiomme korostaa verkkosivuiltamme kvarkendestinations.com löytyviä teemoja, joihin lukeutuvat
Nature & Activities, Culture, Food & Drinks, Family. Hankkeeseen kytkeytyneet yritykset saavat näin
näkyvyyttä.

Kampanjan tarkoituksena on houkutella matkailijoita Merenkurkun alueelle koronavirustilanteen niin
salliessa, ja myös kampanja käynnistetään vasta kun tilanne sen sallii.

– Verkkosivuiltamme kvarkendestinations.com löytyvä materiaalipankki on tuore ja meillä on paljon,
mitä työstää. Uumajalainen Jo Kommunikation -mainostoimisto auttaa hanketta kampanjan
suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä alussa testikampanjalla, jolla näemme, miten valittu
testikohderyhmä ottaa kampanjamme vastaan ja millaisia reaktioita se herättää, kertoo VASEK
Vaasanseudun Kehitys Oy:n projektipäällikkö Peter Källberg.
– Teemaksi on valittu ”matkaunelmia” ja kyseisen testin ajankohdaksi kesäkuun alku. Jo
Kommunikation auttaa meitä analysoimaan reaktioita, ja suunniteltu laajempi kampanja muovataan
testikampanjan vastaanoton perusteella.

Ajatuksena on, että lopullinen Facebook- ja Instagram-kampanja suunnataan lomailijoille, jotka
suunnittelevat kiertomatkaa omalla autollaan. Vielä ei kuitenkaan ole varsinaisen kampanjan aika.

– Toivomme, että saamme kampanjan käynnistettyä hyvin pian ja että voimme tällä tavoin auttaa
alueen yrityksiä selviytymään tästä äärimmäisen haastavasta kesästä, Sjöström sanoo toiveikkaasti.

– Sen myötä kun matkustusrajoituksia poistetaan, hanke jatkaa myös saksankielisiin markkinoihin
kohdistuvalla facebook-kampanjalla. Myös tämän lähtökohtana on meidän neljän teeman
nostaminen tarkoituksena houkutella monipuolisella luonnolla ja kulttuurilla, joita kaksi maatamme
tarjoavat. Tavoitteenamme on saada lisää Pohjolan ystäviä tutustumaan Merenkurkun alueeseen.
Kampanja tehdään yhteistyössä Nordic Marketingin kanssa, kertoo Erja Back, Visit Umeån
hankejohtaja.

Instagramissa jaetaan jo nyt Merenkurkun alueelta otettuja inspiraatiokuvia, joilla on tarkoitus pitää
unelmia elossa. Seuraa Instagram-tiliä Kvarkendestinations ja jaa mielelläsi alueelta ottamiasi kuvia
tägillä #kvarkendestinations, jotta voimme kaikki nauttia niistä – ja jotta voimme myös jakaa
niitä tilillämme muillekin.

Artikkelin voi lukea myös täällä

Seuraa meitä ja tägää kuvasi 

Seuraa Instagram-tiliä Kvarkendestinations ja jaa mielelläsi alueelta
ottamiasi kuvia tägillä #kvarkendestinations, jotta voimme kaikki nauttia
niistä – ja jotta voimme myös jakaa niitä tilillämme muillekin.

Instagramtili @Kvarkendestinations

Markkinakoulutus Saksan ja Sveitsin markkinoista

Nordic Marketing, yhteistyökumppanimme saksalaismarkkinoilla, tarjoaa meille mahdollisuuden
lisätä osaamistamme priorisoiduista markkinoistamme #NordicTraining-koulutuksen avulla.
Tämä markkinakoulutus on käytännönläheinen webinaari, johon yrittäjät osallistuvat netin kautta
omalta koneelta. Webinaari joka on suunnattu hankkeeseen osallistuville yrityksille ja
matkakohteille, koostuu kolmesta eri moduulista, joissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

Moduuli 1: Saksan ja Sveitsin markkinat
• Saksan ja Sveitsin markkinatrendit
• Asiakastarpeet ja kuluttajakäyttäytyminen

Moduuli 2: Jakelutiet
• Saksan ja Sveitsin jakelutiet
• Matkanjärjestäjien merkitys

Moduuli 3: Tuotteistaminen
• Markkinalähtöinen tuotteistaminen
• Hinnoittelu vientikaupassa

Webinaarin voi pitää yhdessä päivässä (kesto n. 5-6 tuntia) tai jakaa eri päiville (kesto n. 2 tuntia
per moduuli).

Webinaarit ovat avoinna kaikille hankkeeseen osallistuville yrityksille ja matkailuyhtiöille. Lisätietoa
webinaarista lähetetään syksyllä Korkean Rannikon toimijoille ja muille jo ennen kesää.
HUOM! Webinaarit toteutetaan englanniksi. 

Lisätiedot:
Erja Back, +46 (0) 70 647 62 78
erja.back@visitumea.se

Intoa uuden oppimiseen!

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

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 * *
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