Destination Kvarken - Infokirje - 7

Eikö infokirje näy oikein? Klikkaa tästä

Kotisivulle | Lähetä kaverille | Tilaa uutiskirje | Peruuta tilaus

SHARE TO

Hyvä matkailutoimija,
Kesä tuli vihdoinkin pitkän ja viileän kevään jälkeen ja nyt tämä kesä näyttäytyykin hyvin erilaisena
kuin aikaisemmin, ainakin matkailuelinkeinon suhteen. Tänä kesänä odotetaan suurimman osan
matkailijoista saapuvan lähialueilta ja ulkomaisten turistien osuus jää todennäköisesti pieneksi.
Ennen kun matkailu lähtee kasvuun jälleen, haluamme hankkeen kautta kannustaa teitä muutamilla
hyvillä vinkeillä ja neuvoilla, kuinka otetaan inspiroivia ja myyviä kuvia nettisivuja ja sosiaalista
mediaa varten. Joten hyödynnä nämä vinkit ja mene ulos kuvaamaan nyt, kun luonto on
kauneimmillaan!
Kvarken Destinations -hankkeessa työskentelemme edelleen tähtäimessä ulkomaiset
matkailumarkkinat ja teemme yhteistyötä Nordic Marketingin kanssa, joka on saksankielisten
markkinoiden asiantuntijayritys. Kuluvalle viikolle meille on varattu kolmeksi päiväksi onlinevideoneuvotteluja, joissa tapaamme matkanjärjestäjiä Saksasta, Sveitsistä ja Hollannista.
Ensimmäisen neuvottelupäivän aikana meille kerrottiin, että matkanjärjestäjät ovat kiinnostuneita
alueestamme. Yksi matkanjärjestäjä kehui yhteistyötä kohteidemme ja maidemme välillä ja
mainitsi, että se helpottaa löytämään sisältöä ja näin heidän matkailutuotantotyötään – Pienehkölle
alueelle, jossa on lyhyet etäisyydet, on helppo tehdä matkoja.
Kevään aikana olemme valmistelleet markkinointikampanjoita sosiaaliseen mediaan, joiden
tarkoituksena on tavoittaa hankkeen päämarkkina Saksa mutta myös kotimaanmarkkinat Ruotsi ja
Suomi, ja toivomme pääsevämme lanseeraamaan kampanjat niin pian kuin mahdollista.
Heinä-elokuun aikana saapuu sveitsiläinen matkailutoimittaja vierailulle Kvarken Destinations alueelle tekemään matkakertomusta yhteen Saksan suurimpaan matkailulehti NORDIS:iin, joka on
Pohjoismaihin ja Skandinaviaan erikoistunut matkailulehti joka ilmestyy niin digitaalisesti kuin myös
painettuna versiona (painosmäärä 27 000 kpl).
Matkakertomus ilmestyy huhtikuun -21 numerossa. Saman matkan yhteydessä, toimittaja kerää
materiaalia erilliseen esitteeseen alueestamme, joka tulee liitteeksi Nordis-lehteen helmikuussa
2021. Esitettä jaetaan myös kolmilla saksalaisilla matkamessuilla esim. ITB Berlin-messuilla.
Kevään ja alkukesän aikana Kvarken Destinations on saanut erittäin hyvin näkyvyyttä Nordic
Marketingin uutiskirjeellä (jolla on yli 1000 ammattilaistilaajaa saksankielisillä markkinoilla) sekä
olemalla mukana Nordic Marketingin sosiaalisen median kampanjassa: One Picture a Day.
Käy ihmeessä Nordic Marketingin kotisivuilla katsomassa, kuinka meidät esitellään siellä:
https://www.nordicmarketing.de
Meidän omaa markkinointisivustoa on myös päivitetty lisäämällä sinne tietoa ja uusia materiaaleja Kannattaa käydä tutustumassa: https://kvarkendestinations.com
Ja lisänä vielä kuvien ottamiseen liittyen; Hanken Svenska handelshöskolanin opiskelijat analysoivat
hankkeessa mukana olevien yritysten sosiaalisen median sisältöjä. Katso olisiko videossa sinulle
vinkkejä, miten kehittää eteenpäin yrityksesi sosiaalista mediaa (video englanniksi):
https://youtu.be/cWxevFzL-TE
Tämän päivityksen lisäksi haluamme me kaikki Kvarken Destinations -hankkeessa toivottaa
lukijoillemme ihanaa kesää!
Marianne Sjöström, Merenkurkun neuvoston hankejohtaja
kvarkendestinations.com
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#kvarkendestinations
Seuraa Instagram-tiliä Kvarkendestinations ja jaa alueelta ottamiasi kuvia tägillä
#kvarkendestinations, jotta voimme kaikki nauttia niistä – ja jotta voimme myös jakaa
niitä tilillämme muillekin.
@kvarkendestinations

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