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Hyvä matkailutoimija,
Hankkeessa lähdetään nyt viimeiseen toimintavuoteen ja paljon on ehtinyt tapahtua siitä, kun hanke
käynnistyi. Jopa näinä aikoina, kun matkailuelinkeino painii valtavien haasteiden kanssa, olemme
löytäneet uusia tapoja työskennellä. Olemme hyödyntäneet digitaalisia mahdollisuuksia
jatkaaksemme työtä ulkomaisten markkinoiden tavoittamiseksi. Digitalisaation edistäminen on myös
tärkeä osa hanketta. Yhteistyö saksan markkinoiden agentin, Nordic Marketingin (NM) kanssa on
antanut mahdollisuuden toteuttaa tiettyjä myyntiaktiviteetteja digitaalisesti fyysisten tapaamisten
sijasta.
Erityisesti haluamme nostaa esille tärkeitä kontakteja sekä kiinnostuksen, jonka olemme saaneet
aikaan ulkomaisten matkajärjestäjien ja matkailutoimittajien keskuudessa. Useat matkanjärjestäjät,
joiden joukossa saksalaisia, sveitsiläisiä ja italialaisia, olivat jo ottaneet alueemme tuotantoonsa ja
myyntiin kesäksi 2020, mutta matkat siirrettiin ensi vuoden esitteisiin poikkeustilanteesta johtuen.
Meidän mahtava kotisivumme www.kvarkendestinations.com , joka viime keväänä voitti
Scandinavian Outdoor Award 2020 –palkinnon parhaasta inspiraatiosta, antaa paljon näkyvyyttä
Kvarken Destinationsille. Kotisivut sisältävät tuotteet, digitaalisen kartan, materiaalipankin, josta
löytyy kuvia, filmejä, artikkeleita, mainosklippejä (teasers), joita hankkeeseen osallistuvat yritykset,
matkailuorganisaatiot, matkanjärjestäjät sekä media voivat vapaasti käyttää Kvarken Destinations alueen markkinoinnissa. Kotisivumme on työkalu matkanjärjestäjille, joka matkanjärjestäjien
mukaan helpottaa heidän työtään oleellisesti, kun he voivat yhdestä paikasta löytää informaatiota
suunnitellessaan matkatuotantojaan kohteena Kvarken Destinations. Myöskin loppuasiakkaalla, eli
kuluttajalla on käyttöä sivuistamme inspiraatiota hakiessaan.
Tänä kesänä olemme tehneet työtä kansainvälisen markkinan eteen tapaamalla eurooppalaisia
matkanjärjestäjiä virtuaalisissa tapaamisissa. Nämä tapaamiset ns. #Nordicmeetings järjestettiin
yhteistyössä Nordic Marketingin kanssa ja tapaamiset osoittautuivat täysin varteenotettaviksi
vaihtoehdoiksi Saksassa järjestetyille sales tourseille, jotka näillä nyt korvattiin.
Hankevetäjät isännöivät saksalaista matkatoimittajaa, joka matkusti läpi Kvarken Destinations
alueen tänä kesänä. Odotamme innolla hänen tuottamaa materiaalia, joka tulee käyttöön kaudelle
2021. Lämpimät kiitokset kaikille yrityksille, jotka tällä kertaa olivat mukana esittelemässä
tuotteitaan.
Matkailukesä on ollut melko vilkas, ainakin useimmissa hankkeessa mukana olevissa yrityksissä.
Kentältä saadun tuntuman mukaan, kiirettä on pitänyt ja tänä vuonna asiakkaat ovat olleet
pääasiassa kotimaanmatkailijoita. Tämä on ilahduttavaa, kun ajattelee, mitä kaikkea koronan vuoksi
on peruuntunut. Ymmärrämme, että yrityksillä ei ole välttämättä ollut aikaa osallistua hankkeen
tarjoamiin koulutuksiin kesän aikana ja siksi haluamme antaa uuden mahdollisuuden katsoa
koulutusmoduulit #NordicTrainings nyt syksyllä.
Tällä tervehdyksellä, toivotan koko hankehenkilöstön puolesta, kaikille mukavaa syksyn jatkoa!
Marianne Sjöström, Merenkurkun neuvoston hankejohtaja
kvarkendestinations.com

Näkyvyyttä Kvarken
Destinationsille Nordis -Das
Nordeuropa Magazin:ssa
#NordicMeetings –
virtuaaliset tapaamiset
matkanjärjestäjien kanssa
Johtuen peruuntuneista sales tourseista saksan
markkinoiden matkanjärjestäjien kanssa,
korvattiin tapaamiset kesäkuussa virtuaalisilla
tapaamisilla matkanjärjestäjien kanssa.
#NordicMeetings virtuaalitapaamisissa
saimme tavata 10 matkanjärjestäjää Saksasta,
Sveitsistä ja Hollannista. Suurin osa oli meille
tuttuja ennestään mutta myös uusia kontakteja
syntyi. Tapaamisten jälkeen saimme palautetta,
jonka mukaan alueemme on erittäin
mielenkiintoinen ja potentiaalinen matkakohde
sisältäen kaksi pohjoismaata; monipuolisen
luonnon, maailmanperinnön ja kulttuurin.
Yleisesti ottaen matkanjärjestäjät ovat hyvin
tyytyväisiä hankkeen tarjoamaan
konkreettiseen apuun, kuten se että
Kvarkendestinations.com -sivustolta voi poimia
sisältöjä ja reittiehdotuksia.

Matkatoimittaja Andrea Ullius matkusti
Kvarken Destinations kohteissa kesällä
seuranaan hankevetäjät. Hänen vierailunsa
tavoitteena oli kerätä kokemuksia ja materiaalia
saksankieliseen esitteeseen, joka jaetaan
Nordis—Das Nordeuropa Magazin -lehden
liitteenä. Lehden lukijat ovat Pohjoismaista
kiinnostuneita ja ovat kotoisin saksankielisistä
maista. Esitettä voidaan käyttää myös muissa
yhteyksissä; matkanjärjestäjät voivat käyttää
sitä myyntimateriaalina ja se on
hyödynnettävissä myös messuilla ja
workshopeissa. Andrea Ulliuksen kirjoittama
Kvarken Destinations artikkeli tullaan
julkaisemaan kuukautta ennen esitettä,
tarkoituksena herättää ensin kiinnostus.
Kolmanneksi, maaliskuun numerossa lukijoita
muistutetaan alueestamme koko sivun Kvarken
Destinations -ilmoituksella.

#NordicTrainings – käytä
tilaisuutta hyväksi ja opi lisää
Saksan ja Sveitsin
matkailumarkkinoista
Hankekumppani Hankenin hankekoordinaattori
Annika Pollari suosittelee, että jokainen Destination
Kvarken -hankkeen yritys hyödyntää tilaisuuden
katsoa Nordic Marketingin koulutusvideot. Kuvassa
Annika on melontaretken lounaspaussilla
Merenkurkun saaristossa.

– En ole työskennellyt matkanjärjestäjien
kanssa, joten olen tiedoiltani ehkä samassa
asemassa niiden matkailuyritysten kanssa, jotka
vasta ottavat ensiaskeleitaan saksankielisille markkinoille. Itse sain videoista todella hyvän
käsityksen, mikä saksankielistä markkinaa kiinnostaa ja miten heitä tulisi palvella, kun he valitsevat
kohteeksi toivottavasti Merenkurkun. Videoissa oli hyödyllisiä vinkkejä matkailuyrityksen
sosiaaliseen mediaan. Toisessa videossa esitellään jakelukanavat ja opetetaan, mikä on hyvä tapa
toimia saksankielisen markkinan matkanjärjestäjien kanssa. Kolmas video on hyvin
käytännönläheinen paketti tuotekehityksestä, kohderyhmän valitsemisesta ja mitä pitää huomioida,
kun yrityksesi palvelu on osa laajempaa matkanjärjestäjän myymää matkapakettia. Videot ovat
monipuolisia ja sisältävät hyvin paljon tietoa. Ehdotan, että katsot yhden videon päivässä (videon
kesto noin 40 min), jotta ehdit peilata oppimaasi oman yrityksesi toimintaan.

Lue myös kahden hankkeeseen osallistuvan yrittäjän
kommentit #NordicTrainings koulutuksesta
Sekä Linda, Café Bryggan, Öja ja Harri, Hotelli Krepelin, Kristiinankaupunki, päättivät suorittaa
markkinakoulutuksen ja oppia lisää priorisoiduista markkinoistamme katsomalla #NordicTrainings videot,
jotka yhteistyökumppanimme Saksassa tarjoaa. Tässä molempien kokemukset ja ajatukset:

– Koulutusvideot olivat hyvin informatiivisia.
Videoista saa hyvän kuvan siitä, mikä on
tyypillistä saksankieliselle markkinalle ja mitkä
ovat tämän markkinan vaatimukset.
Käytyäni koulutuksen ymmärrän, että
saksankieliset matkanjärjestäjät toimivat hyvin
organisoidusti ja systemaattisesti. Voin vetää
johtopäätöksen, että ei ole
tarkoituksenmukaista, että yksittäinen toimija,
kuten esim. meidän Hotelli Krepelin yrittäisi
yksin tavoittaa Saksan markkinoita. Yksittäisen
palveluntarjoajan täytyy olla osana isompaa
kokonaisuutta, joka käsittää useampia tuotteita,
jotka organisoidaan ja koordinoidaan yhteen
kokoavan tahon toimesta, kuten Kvarken
Destinations juuri nyt tekee. Siksi olen iloinen,
että Krepelin on mukana Kvarken Destinations hankkeessa.

– Videoiden katsominen on saanut aikaan
töytäisyn oikeaan suuntaan. On vielä paljon
töitä tehtäväksi, mutta nyt sain jälleen
inspiraatiota ottaa askeleen eteenpäin.
Videoiden mielenkiitoisimpana antina pidin
palvelukulttuuri-osiota sekä kuinka tärkeää on
satsata niihin tekijöihin, jotka saa vierailijan
tuntemaan olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi.
Koen, että yrityksellemme on hyötyä, että
osaamme tuottaa oikeita, uniikkeja ja paikallisia
tuotteita oikealle ostajalle/kohderyhmälle.
– Kommunikointi ja henkilökohtainen palvelu
ovat myös menestystekijöitä. Samoin
hinnoittelu ja erot B2B ja B2C välillä on hyvä
ymmärtää, sekä käydä vielä läpi tuotekorttiin
liittyvät asiat.

Vielä kommentti videoista opitusta: jos uusi
palveluntuottaja tavoittelee Saksan markkinoita,
pitää tuotteiden olla hyvin yksityiskohtaisesti
suunniteltuja, ja tarjotun kokemusten tulee
vastata sitä,
mitä tuotekortissa lukee. Saksankielinen asiakas
arvostaa täsmällisyyttä.

Nordic Marketing, jonka Destination Kvarken -hanke on valinnut yhteistyökumppanikseen, on saksalaissuomalainen markkinointiyhtiö, joka tarjoaa vankkaa matkailuosaamista ja käytännön kokemusta pitkältä
ajalta. www.nordicmarketing.de/en/

Vielä ehdit katsoa kolme webinaaria saksankielisistä markkinoista. Pidäthän silmät
auki, sillä tästä laitamme erillisen kutsun tulemaan sähköpostitse.

Save the Dates – Kommande aktiviteter – Tulevia tapahtumia
Vuosikello - Suunnitellut aktiviteetit
(muutokset ovat mahdollisia)

o Swedish Workshop Match-making event (7-8. lokakuuta ) - online myyntitapahtuma
ulkomaalaisten matkanjärjestäjien kanssa (järjestäjä Visit Sweden)
o Ohjausryhmäkokous (20. lokakuuta)
o #NordicMeetings II (29-30. lokakuuta) - online myyntitapahtuma ulkomaalaisten
matkanjärjestäjien kanssa (järjestäjä Nordic Marketing)
o Swedish Workshop Falun (21-22. huhtikuuta 21) - myyntitapahtuma ulkomaalaisten
matkanjärjestäjien kanssa (järjestäjä Visit Sweden)
o Matka Workshop Day (toukokuu 21) - myyntitapahtuma ulkomaalaisten matkanjärjestäjien
kanssa (järjestäjä Suomen messut)

kvarkendestinations.com / #kvarkendestinations

#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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