Lue selaimessa

Visit Äänekosken
kuukausikirje 12/2020

HEI KAIKILLE!
Kiitos tästä poikkeuksellisesta vuodesta ja tsemppiä loppuvuoden kiireisiin. Vuosi
tosiaankin on ollut poikkeuksellinen, mutta olemme selvinneet hienosti.
Markkinoinnin rooli tässä tilanteessa on korostunut ja siitä lisää myös tässä
kirjeessä. Matkailun saralla tehdään myös valtavasti kehittämis- ja elpymistoimia.
Viimeisimmässä kuukausikirjeessä oli paljon asiaa Äänekosken kaupungin Matkailu
elinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus -hankkeesta, tässä
kirjeessä puolestaan infoa Kehittämisyhtiö Witas Oy:n johtamasta Vetovoimaa
Keitele-Päijänne matkailuun -hankkeesta.
Olethan huomannut Lähellä on hyvää - kampanjan ja halutessasi osallistunut siihen.
Ehdit osallistua mukaan vieläkin. Kampanjalla kannustetaan ihmisiä antamaan
lahjaksi paikallisia palveluita. läheisille ja apuatarviteville .
Uutta pöhinää Äänekoskelle tuo Äänekoski Äksön, eli ohjelmallinen
markkinatapahtuma, joka järjestetään joka kuukauden ensimmäinen lauantai
Koskikeskuksessa sekä Keskusaukiolla. Tapahtumaan mahtuu 20 myyjää
Äänekoskelta ja sen ulkopuolelta, ja ilmaisia kauppapaikkoja voi kysellä STIG ry:ltä
luuletsa.osaavas@gmail.com. Äksöniä STIG ry:n kanssa järjestävät Äänekosken
Yrittäjät sekä Äänekosken kaupungin elinvoimayksikkö.
Nähdään ensimmäisessä Äänekoski Äksönissä lauantaina 5.12. klo 11-14!
Joululoman tarjouskampanja toteutettaan tänä vuonna vain sosiaalisessa mediassa,
sillä halukkaita Visit Äänekosken sponsoroituun mainontaan osallistumaan ei ollut
monia.

Ihanaa joulunaikaa kaikille!
-Saana & Riitta
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VETOVOIMAA KEITELEPÄIJÄNNE -HANKE
Tutustu

hankkeeseen

ja

ilmoittaudu

mukaan 18.12.2020 mennessä.
LUE TIEDOITE

MAINOSTAULUILLA
NÄKYVYYTTÄ
Tutustu

Äänekoskella

mainostauluihin
mahdollisuuksiin.
LUE LISÄÄ
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ja

niiden

sijaitseviin
tarjoamiin

DIGITAALISTEN MATKAILUTUOTTEIDEN SUUNNITTELU
Matkailun digitaalisten tuotteiden suunnittelupalaverit on peruttu viikkojen 47 ja 48
osalta. Tuotteiden ja alueiden osalta yhteyshenkilöt:
Konginkankaalla Tanja Rämä,
Koivistossa Matti Hämäläinen,
Hietamalla Nina Pirttiniemi,
Suolahdessa Matti Leppänen,
Keskustaajaman ja Sumiaisten osalta yhteyshenkilöt ovat vielä auki.
Näiden lisäksi yritykset, jotka haluavat lähteä toteuttamaan omaa tuotettaan voivat
kontaktoida minua suoraan tuoteideansa ja niiden toteutuksen osalta.
Edetään seuraavan vaiheen osalta niin, että tuote tai aluekokonaisuus järjestää
itse oman suunnittelupalaverin tuotteeseen liitoksissa olevien toimijoiden kesken.
K u n tuoteidea ja sen osat ovat valmiina (ranskalaiset viivat riittävät tähän
vaiheeseen) otatte yhteyttä ja sovitte palaverin Saanan kanssa, jossa esittelette
aihion. Tästä voimme yhdessä lähteä toteuttamaan selkeää käsikirjoitusta ja
tuotteen

toteutusta

sekä

kontaktoimaan

tarvittavat

asiantuntijat.

Tällä

tavoin tuotteen omistajuus säilyy jokaisella toimijalla ja saamme varmistettua
tuotteisiin sitoutuneet tahot.
Jos

et

päässyt

osallistumaan

aloitusseminaareihin,

mutta

hankkeeseen

osallistuminen kiinnostaa ole yhteydessä Saanaan: saana.peurasaari@aanekoski.fi

JOULUKALENTERI
Näinä

poikkeuksellisina

yhteisöllisyyden merkitys

aikoina
korostuu ja

siitä loistavana esimerkkinä Sumiaisissa
luotu joulukalenteri.
KURKKAA KALENTERIIN
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Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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