Ainutlaatuinen, kontrasteja hyödyntävä yhteistyö
Suomalaiset ja ruotsalaiset matkailuyhtiöt houkuttelevat yhdessä lisää matkailijoita Merenkurkun alueelle
Ruotsalaiset ja suomalaiset toimijat Merenkurkun molemmin puolin aloittivat elokuussa uuden panostuksen
Merenkurkun alueen vetovoiman ja näkyvyyden nostamiseksi matkanjärjestäjien ja matkailijoiden keskuudessa.
Yhteistyö rakentuu aiemmille kokemuksille mutta nyt kumppanuus kattaa laajemman määrän matkakohteita, ja suunta
on kansainvälisempi kuin koskaan aiemmin. Alueen tarjoamat kontrastit ja matkanjärjestäjiltä saadut signaalit antavat
yhteistyölle suuntaviivat.
–

Laitamme käytäntöön aiemmista rajatylittävistä hankkeista nousseita oppeja, muun muassa sen, että suurempi
alue, jossa samaan matkaan sisältyy kaksi maata, tekee kohteesta matkanjärjestäjille ja loppuasiakkaille
houkuttelevamman, kertoo Visit Umeån Erja Back.

Yksi matka, kaksi maata – Matkamessuilla esitellään helmiä
Ensimmäiset matkailijoille ja matkanjärjestäjille näkyvät toimenpiteet on laadittu yhteistyössä Pohjois-Euroopan
suurimmille matkustusalan messuille, Helsingin Matka 2019 -messuille.
–

Yhdessä seitsemän alueella toimivan matkailuyhtiön kanssa olemme valinneet yritykset, jotka nostamme esiin
matkaan houkuttaviksi käyntikohteiksi. Näistä kootaan erilaisten matkailijoiden toiveet täyttäviä matkapaketteja.
Tarjoamme kaikkea henkeäsalpaavista Maailmanperinnön maisemista ja luontoelämyksistä historiaan, sykettä
nostaviin aktiviteetteihin, korkealaatuisten ravintoloiden makuelämyksiin ja perheille suunnattuihin kohteisiin –
kahdessa maassa, samalla kiertomatkalla, Back jatkaa.

–

Yhteistyötä innoittaa matkanjärjestäjien erityisen kiinnostavana pitämä hyödyntämätön potentiaali, nimittäin että
kaukaa tulevat kävijät yhdistävät Pohjoismaissa käydessään mielellään kaksi maata. Meillä on tarjota alue,
jossa on mm. suuria topografisia kontrasteja lyhyiden välimatkojen päässä toisistaan. Kaiken tämän yhdistää
lyhyin Suomen ja Ruotsin mantereet yhdistävä laivayhteys. Se antaa lisää aikaa uusille löydöille ja seikkailuille.
Lisäksi yhteydet pääkaupungeista ovat hyvät, kertoo Peter Källberg Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilta.
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Elokuusta 2018 lähtien Merenkurkun neuvosto hallinnoi yhdessä neljän muun hankekumppanin kanssa viidentoista organisaation rahoittamaa kolmevuotista hanketta. Rajat ylittävän
yhteistyön tavoitteena on saada Merenkurkun alueelle lisää näkyvyyttä ja houkutella lisää kävijöitä. Tämä Destination Kvarken -hanke on saanut EU-rahoitusta Interreg Botnia-Atlantican
kautta.
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
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