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Hyvä matkailutoimija,
Ihan aluksi haluamme informoida teitä, että hanke Destination Kvarken on hakenut 5
kuukauden jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun saakka. Syynä tähän on tietenkin se, että
koronatilanne on vaikuttanut hankkeen toteuttamiseen siten, että useita suunniteltuja aktiviteetteja
ei ole voitu toteuttaa. Toivottavasti jatkoaika antaa meille mahdollisuuden saattaa loppuun
aktiviteetit ja tapahtumat, etenkin markkinointiin liittyvät toimenpiteet, joita on lykätty eteenpäin
koronasta johtuen. Loppujen lopuksi, tämä on eduksi kaikille hankkeeseen osallistuville yrityksille ja
matkailualueille.
Monet tapahtumat ovat muuttuneet fyysisestä digitaaliseen muotoon, minkä olemme hankkeen
toteutuksessa ottaneet huomioon jo alkukesästä jolloin tarkensimme tapaamme toimia. Oletamme,
että digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja esimerkiksi myyntiin painottuvat aktiviteetit sekä
matkailutrendien seuraaminen hoidetaan hyvin pitkälle digitaalisissa tapaamisissa ”uudessa
normaalissa.” Haluamme sopeutua vallitsevaan tilanteeseen, ja osallistumme mielellämme
hankkeelle sopiviin digitaalisiin tilaisuuksiin.
Kesän ja syksyn aikana olemme osallistuneet Visit Swedenin ja saksalaisen yhteistyökumppanimme
Nordic Marketingin järjestämiin virtuaalisiin myyntitapahtumiin, joissa olemme tavanneet
matkanjärjestäjiä. Myyntitapaamiset ovat antaneet meille mahdollisuuden esitellä kattavaa
verkkosivustoamme, sisältöpankkia, tuotemanuaalia sekä mahdollisuuden kehua uutta laivaamme
sekä markkinoida muutenkin Kvarken Destinations -alueen tuotteita.
Lopputulos näistä myyntitapaamisista on positiivinen. Meidän alue herättää suurta kiinnostusta ja
näyttää siltä, että on olemassa runsaasti potentiaalisia asiakkaita, jotka odottavat pääsevänsä
matkalle Pohjolaan. Vaikuttaa myös siltä, että Pohjolan vetovoima kasvaa, koska meillä on paljon
tilaa ja raikasta ilmaa. Suurin osa tapaamistamme edustajista työskentelee Fly&Drive -matkojen
parissa. Mitä ilmeisemmin Wasalinen uusi laiva lisää matkakohteemme kiinnostavuutta.
Yhä useammat ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisistä ja kestävistä
matkailutuotteista.
Tämän vuoden myyntitapaamisista voimme vetää sen johtopäätöksen, että Kvarken Destinations
sijoittuu kärkeen potentiaalisten matkakohteiden joukossa. Toisin sanoen meillä on hyvät
edellytykset tulla halutuksi matkakohteeksi ulkomaalaisilla matkailumarkkinoilla, ja me jatkamme
luonnollisesti ahkeraa työtä ulkomaisten matkanjärjestäjien kanssa.
Olemme myös aktiivisesti osallistuneet digitaalisiin tapahtumiin, joissa on ollut puheenvuoroja
matkailun tulevaisuudesta ja trendeistä. Olemme olleet mukana esim. We Love Travel sekä WTM
2020 tapahtumissa. Tässä kirjeessä voitte lukea, mitä näissä virtuaalisissa konferensseissa
opimme.
Hankkeessa panostetaan erityisesti B2B kohderyhmään. Mutta tämän hetkisestä tilanteesta johtuen,
haluamme tukea elinkeinoa lisäämällä aktiviteetteja myös B2C-kohderyhmässä. Lue lisää Nordic
Marketingin kanssa yhteistyössä toteutetusta markkinointikampanjasta tästä infokirjeestä. Lue myös
Nordic Marketingin edustajan Jan Badurin haastattelu, jossa hän kertoo näkemyksiään
alueestamme.
Teemme myös yhteistyötä saksalaisen matkailulehden NORDIS das Nordeuropa Magazin:n kanssa.
Lehti on Saksan suurin matkailulehti, joka keskittyy Pohjolan matkakohteisiin. Tästä ja tulevista
aktiviteeteista lisää tapahtumakalenterista.
Hanken svenska handelshögskolan esittelee tässä infokirjeessä kesällä tehdyn tutkimuksen, jossa
haastateltiin hankkeeseen osallistuvia matkailuorganisaatioita. Lisäksi kvarkendestinations.com
sivuston liikennettä on analysoitu ja sivuston kävijöistä on tehty pieni yhteenveto. Tutustu
tarkemmin Hankenin DMO-tutkimukseen ja verkkosivustoanalyysiin tässä infokirjeessä.

Marianne Sjöström, Merenkurkun neuvoston hankejohtaja
kvarkendestinations.com

Kvarken Destinations - Valtava potentiaali ja
monia valttikortteja

Merenkurkku tunnetuksi
eurooppalaisille matkailijoille
Ulkomaisten matkanjärjestäjien mukaan meidän
yhteinen Merenkurkun alue (Kvarken) nähdään
mielellään yhtenä kokonaisuutena, vaikka
matkakohde sisältääkin kaksi maata. Juuri
matkakohteen kiehtovat vastakohdat olivat
tärkeä lähtökohta Kvarken Destinationshankkeelle, joka käynnistettiin tavoitteena lisätä
matkailijoiden määrää Merenkurkun alueella.
Jan Badur, toimitusjohtaja yrityksessä Nordic Marketing, näkee alueella paljon vahvuuksia.
– Jo se seikka, että matkailualue käsittää kaksi maata on iso vahvuustekijä. Matkailijat voivat
vierailla kahdessa maassa saman matkan aikana ja vain pieni laivamatka erottaa maat toisistaan.
Meri jo pelkästään, sekä saaristo ja luonto ovat hyvin merkittäviä vetovoimatekijöitä sekä tietenkin
maailmanperintöalue. Unesco on tunnettu ”brändi” Euroopassa, sillä Euroopasta löytyy monta
kulttuuriperintökohdetta – Mutta Unescon luonnonperintökohde onkin jotain uutta monelle,
lisää Badur.
Tämän hetkisessä maailman tilanteessa Skandinavialla ja koko Pohjolalla on melkoiset
valttikortit käsissään, koska täällä on helppo pitää etäisyyttä muihin. Mielikuva Suomesta on
pysynyt positiivisena ja Suomen onnistunut koronakriisin hoitaminen tulee olemaan etu matkailun
uudelleen käynnistyessä.
– Me näemme jo merkkejä uusista trendeistä, mitä tulee eurooppalaisten tapaan matkustaa. Yhä
useammat tulevat tekemään kiertomatkoja omalla tai vuokra-autolla – vastaavasti näyttää siltä,
että kiinnostus ryhmämatkoja ja risteilyitä kohtaan vähenee, toteaa Badur.
Merenkurkun alueella on siis valtava potentiaali ja hankkeessa pyritäänkin löytämään ratkaisuja
niihin heikkouksiin, mitä alueella on.
Lue koko artikkeli sivulla kvarken.org

Swedish Workshop ja
#Nordic Meetings

Opit digitaalisista
tapahtumista/webinaareista:

Loka- ja marraskuussa hanke osallistui noin 20
online-tapaamiseen matkanjärjestäjien kanssa.
Osallistujia oli mm. Saksasta, Sveitsistä,
UK:sta, Alankomaista, Ranskasta, Tanskasta ja
USA:sta. Suurin osa toimijoista saksankielisten
maiden ulkopuolelta oli uusia meille.
Matkanjärjestäjät uskovat, että kiertomatkat
omalla tai vuokra-autolla tulevat olemaan se
tapa, miten halutaan matkustaa samalla kun
bussimatkojen suosio vähenee. Kysyntää tulee
olemaan myös mahdollisuudelle matkustaa
junalla. Taisimme lisätä Pohjolan näiden
matkanjärjestäjien kartalle!
Tässä muutamia havaintoja:

We Love Travel – Pop up
festival International
Travelmarket Berlin (ITB)

Yleisesti matkanjärjestäjät sanovat:
• Asiakkaat kaipaavat jo mahdollisuutta
matkustaa taas! Halukkuus on melkein yhtä
voimakas kuin ennen pandemiaa.
• Kesään 2021 uskotaan kovasti, edellyttäen
että covid -19 leviäminen rauhoittuu
• Varausten kanssa ollaan varovaisia johtuen
rajoituksista, lockdowneista, karanteeniuhkasta
ja varaukset tehdään viime hetkellä
• Kvarken-kohteena sisältäen kaksi maata,
koetaan helpommaksi myydä
• Kohderyhmä Pohjolalle on aiempaa
nuorempaa, ja koostuu myös perheistä
• Ollaan tarkkoja siitä, että kohteet ovat hyvin
valmistautuneita ja että vierailla on
mahdollisuus pitää etäisyyttä muihin.
• Skandinavia/Pohjola on kiinnostava kohde
tilan ja raikkaan ilman vuoksi
• Yleensä ottaen, uusi Wasaline laiva lisää
kohteen kiinnostavuutta. Lisäksi yhä useammat
matkailijat haluavat kestäviä ja
ympäristöystävällisiä tuotteita.
• Kestävyys ei tarkoita vain ilmasto- ja
ympäristöasioita vaan myös sosiaalisia ja
taloudellisia näkökulmia, joista halutaan myös
tietää lisää. Kertokaa, miten teillä otetaan
kestävyysnäkökulmat huomioon!
• Osa tekee uusia tuotteita. Mutta useat
siirtävät 2020 tuotannon (joka peruuntui)
vuodelle 2021.

World Travel Market - London
2020 (WTM), jossa teemana:
Recover.Rebuild.Innovate.
Pandemia tulee olemaan keskuudessamme
globaalisti vielä jonkin aikaa. Meidän täytyy vain
oppia elämään sen kanssa sekä hallitsemaan
riskejä. Uusi normaali tarkoittaa, että me
muokkaamme toimintaamme asiakkaiden
tarpeiden mukaan sekä hyväksymme ja
sopeudumme virustodellisuuteen. Luottamus on
avainsana, joka pitää alituisesti kommunikoida
myös asiakkaan suuntaan. Kuuntele ja ymmärrä
asiakkaidesi tarpeet - Ne jotka onnistuvat tässä,
ovat voittajia!
Ihmiset kaipaavat matkustelua ja vapaa-ajan
matkat tulevat käynnistymään nopeimmin,
lisäksi niissä nähdään myös kasvupotentiaalia.
Matkakohteiksi valikoituvat useimmiten
rannikko- ja muut matkailualueet, joissa
viihdytään pidempi aika, käytetään ehkä
enemmän rahaa, kun vastaavasti lyhyet
citybreakit eivät ole ykkösvaihtoehto.
Online-myynti ja matkapakettien myynti tulee
kasvamaan. Tours & activities (retket ja
aktiviteetit) myyjä voi olla hotelli, lentoyhtiö,
OTA (online tour operator). Sekä lentoyhtiölle
että hotellille aktiviteetti saattaa olla juuri se
edellytys, että saa myytyä oman tuotteensa.
Asiakas haluaa ostaa kaiken yhdestä paikasta
ilman useita fyysisiä kohtaamisia, ja teknologia
on ratkaisu tähän! Matkailuelinkeinon on
hyväksyttävä se tosiasia, että digitalisaatioon on
pakko investoida.
Pienimuotoisuus, aitous, kestävyys ja
vastuullisuus ovat selkeitä trendejä, joille on
kysyntää niiden matkailijoiden keskuudessa,
jotka ensimmäisten joukossa lähtevät matkalle
pandemian jälkeen. Yhteistyö paikallisten
yritysten kesken ja eri toimialojen välillä
(Creative Tourism) mahdollistaa
mielenkiintoisten matkailutuotteiden luomisen.
Toimijat aloilla, jotka eivät alun perin ajattele
olevansa osa matkailullista toimintaa (luovat
alat, taide, urheilu, valokuvaus, ruoanlaitto,
hengellisyys, design jne.) voivat jalostua
matkailutuottajiksi luoden jännittäviä sisältöjä
matkailualalle. Tässä on kysymys siitä, että
matkailijat haluavat sekä kokea että oppia - eli
pohtivat mikä on seuraava matkakohde ja mikä
siinä on uniikkia!

Käynnissä oleva B2C Facebook-kampanja yhteistyössä Nordic
Marketingin kanssa
Saksankielisissä maissa pyörivän Facebook-kampanjan tavoitteena on kertoa Merenkurkun
matkailualueen olemassaolosta, kun matkailu on taas mahdollista, sekä tuoda näkyvyyttä
verkkosivustollemme. Marraskuun aikana kampanja on tavoittanut 98054 tiliä, 217716 näyttökertaa
ja tuonut 4383 vierailua verkkosivustollemme. Kampanja jatkuu joulukuun puoliväliin. Toinen FBkampanjan kierros toteutetaan helmi-maaliskuussa.
Tässä pari pari esimerkkiä Facebook-kampanjasta:

Kvarkendestinations.com sivusto on ison valikoiman
tavaratalo matkanjärjestäjille
Hanken Svenska handelshögskolan analysoi verkkosivujemme
kävijämääriä ja kertoo tässä siitä lisää.
Merenkurkun matkailukohteet Suomessa ja Ruotsissa saavat näkyvyyttä alueen yhteisen
kvarkendestinations.com-sivuston avulla. KvarkenDestinations.com -sivustolla on ollut kaikkiaan
6600 kävijää siitä päivästä lähtien, kun sivusto lanseerattiin syyskuussa 2019. Ulkomaisista
kävijöistä suurin osa on saksankielisiltä markkinoilta, joihin on myös panostettu eniten.
Sivuston pääkohderyhmänä ovat ammattilaiset eli matkanjärjestäjät ja media, mutta Facebookkampanjoilla olemme tavoittaneet myös kuluttajia kohdemaissamme, kuten Saksassa, Itävallassa ja
Sveitsissä. Google Analyticsin avulla olemme seuranneet, että erityisesti FB-kampanjat ja
virtuaaliset tapaamiset matkanjärjestäjien kanssa ovat tuoneet kävijöitä sivustolle.
Kvarkendestinations.com on kokemusten perusteella hyvä työkalu matkanjärjestäjille. Etusivun
lisäksi materiaalipankki on usein vierailtu osio verkkosivustollamme, mikä on erittäin positiivista,
sillä sieltä löytyy kattava valikoima Kvarken Destinations -alueesta kertovia kuvia, videoita sekä
artikkeleita saksaksi ja englanniksi. Matkanjärjestäjät arvostavat sitä, että ”saman katon alta” löytyy
paljon tietoa matkakohteista ja palveluista kahdessa eri maassa.
Matkanjärjestäjien kommentit tekevät meidät sivuston kanssa työskennelleet erittäin tyytyväisiksi:
” If you don´t hear from me, it is because you have such a good homepage” Via Hansa & Borealis
” I wish more destinations were as efficient as you” Travelpack
” It is a very good co-operation between destinations and countries. And it makes our work so much
easier” Kontiki
kvarkendestinations.com

Matkailuyrittäjä, meillä on sinulle tehtävä!
Lisää yrityksesi kotisivulle linkki www.kvarkendestinations.com ja näytä siten olevasi osa
isompaa matkailualuetta, joka trendien valossa saattaa olla hyvinkin suosittu matkakohde
ulkomaisille matkailijoille lähitulevaisuudessa.
kvarkendestinations.com

Sparraus ja viestintä
matkailuorganisaatioiden
tehtävänä Covid-19 pandemian aikana
Hanken Svenska handelshögskolan haastatteli
seitsemää matkailuorganisaatiota (DMOs)
Merenkurkun alueella kesä-heinäkuussa 2020.
– Halusimme saada tietoa, miten Covid-19 on
vaikuttanut matkailun kehittämisorganisaatioiden
työhön sekä millaisia toimenpiteitä on tehty yritysten
kanssa pandemian aikana, kertoo
projektikoordinaattori Annika Pollari Hankenilta.

Matkailuorganisaatiot tarvitsevat matkailijoita ja
niiden puuttuessa, DMOt ovat olleet yhtä pulassa kuin matkailuyrityksetkin. Matkailuneuvonnat ovat
olleet kiinni ja henkilöstöä on lomautettu. Matkailuorganisaatiot ovat tehtäviltään erilaisia ja siksi
Covid-19 on organisaatiosta riippuen aiheuttanut eri tavoin painetta päivittäiseen työntekoon.
Esimerkiksi, joillakin alueilla yritysten rahoitushakemukset on hoidettu muissa
kehittämisorganisaatioissa. Osalle organisaatioista matkailupalveluiden myynnin tyrehtyminen on
ollut kova isku talouteen. Matkailuorganisaatioiden strategiat ja suunnitelmat on pitänyt kirjoittaa
uudelleen nopealla tempolla, ja on tarvittu luovuutta löytää uusia keinoja toimien samalla vajaalla
henkilöstöllä. Poikkeusoloista huolimatta matkailuorganisaatiot ovat onnistuneet pitämään yllä
positiivista ilmapiiriä ja kohteen imagoa ja kohteita on pystytty markkinoimaan kotimaan
matkailijoille.
Matkailuorganisaatio on yrityksille rinnalla kulkija ja paikallinen tiedonvälittäjä. Kriisin keskellä
tehdyistä haastatteluista voi päätellä, että matkailuorganisaatiot ovat tärkeitä
keskustelukumppaneita ja sparraajia erityisesti mikro- ja pienille yrityksille. Lisäksi yritykset ovat
tarvinneet hyvin paljon kädestä pitäen apua rahoitushakemusprosessissa. Matkailuorganisaatioilla
on ollut tärkeä rooli viestinnässä. Kansalliset ohjeistukset koronaan ja matkailuun liittyen on
välitetty yrityksille paikallisten matkailuorganisaatioiden toimesta. DMOt ovat myös järjestäneet
yrityksille koulutusta, esim. digitaaliseen markkinointiin liittyen pandemian aikana.
Yhteinen ”vihollinen” korona on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta yritysten ja muiden
alueellisten toimijoiden välillä. Esimerkiksi alueellisen lentoyhteyden säilyttämisen eteen on tehty
kovasti töitä. Eräs DMO koki, että kriisi on lähentänyt matkailuorganisaation ja alueen yritysten
välistä yhteyttä.
Pandemian jälkeisessä matkailussa matkailuorganisaatioilla on varmasti töitä koota
matkailuyritykset yhteen ja löytää alueen vetovoimatekijät. Matkailun ”uudessa normaalissa” kilpailu
matkakohteiden välillä on varmasti kovaa ja alueellinen yhteistyö on merkittävässä roolissa siinä,
mitkä matkailukohteet tässä kilpailussa tulevat pärjäämään.
Katso yhteenveto raportista (englanniksi): https://youtu.be/BZPBMpBt6I4
Koko raportti luettavista (englanniksi) TÄÄLLÄ
Lue raportti

Save the Dates – Kommande aktiviteter – Tulevia tapahtumia
Tulevat suunnitellut tapahtumat voit katsoa
tapahtumakalenterista:
(muutokset ovat mahdollisia)

Marras-Joulu 2020 B2C facebook kampanja Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä
Helmi-Maalis 2021 B2C facebook kampanja Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä
Tammi 2021 Kvarken Destinations-artikkeli Nordis Magazin-lehdessä (4 sivua)
Helmi 2021 Kvarken Destinations-esite, julkaistaan Nordis Magazinen liitteenä
Helmi 2021 Virtuaaliset workshopit matkanjärjestäjien kanssa
Maalis 2021 Nordis – ilmoitus
Maalis 2021 ITB korvataan mahd. virtuaalisilla tapaamisilla
Huhti 2021 Swedish Workshop, Falun Sverige
Touko 2021 Matka Workshop Day, Helsinki Finland

Hankehenkilöstö piti yhteisen adventtiglögihetken 4. joulukuuta, ja glögit
juotiin virtuaalisesti tietenkin! Tämän kuva kera, toivomme kaikille
ihanaa joulun aikaa!

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

Marianne
Sjöström
Project Leader
+358 (0) 40 678 83 75
marianne.sjostrom@
kvarken.org

Peter Källberg
Travel Development
+358 (0) 40 844 20
58
peter.kallberg@
vasek.fi

Erja Back
Travel Development
+46 (0) 70 647 62 78
erja.back@
visitumea.se

Andreas
Olsson
Travel Development
+46 (0) 70 557 21
24
andreas@hkdest.se

Annika Pollari
Projektkoordinator
annika.pollari@
hanken.fi
+358 504 156 440

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

