Lue selaimessa

Visit Äänekosken
kuukausikirje 3/2021

AURINKOISTA MAALISKUUTA!
Koronarajoitukset vaikuttavat arkeemme vieläkin, mutta toivottavasti kesää kohti
mentäessä tilanne helpottaa. Onneksi etänäkin voi saada paljon aikaiseksi ja kotoa
käsin voi vaikkapa kouluttautua tai osallistua mielenkiintoisiin
verkostoitumistapahtumiin. ÄäneHubilla toiminta jatkuu normaalisti rajoituksia
noudattaen. Etätyötilat ovat avoinna arkisin klo 8-16.
kuva alla: Sini ja Pete

1/4

UUSI MATKAILU- JA
MARKKINOINTIASIANTUNTIJA
Elinvoimayksikössä aloitti maaliskuussa
uusi työntekijä Milla Hytönen matkailuja markkinointiasiantuntijan roolissa.
Palasin

noin

kotiseudulle

vuosi
ja

sitten

takaisin

minulta

löytyy

pienyrittäjätaustaa. Odotan innolla uusia
yhteistyöprojekteja!

Minut

tavoitat

sähköpostitse:
milla.hytonen@aanekoski.fi

tai

numerosta 040-191 7542.

MATKAILUHANKE
Matkailuhanke etenee hyvää vauhtia ja digitaalisia tuoteideoita on hiottu
entisestään. Hankkeen rahoitusta on jaettu tuoteideoille
arviointiperustein. Arviointiperusteina olivat tuotteen innovatiivisuus,
ansaintalogiikka, yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa, kestävyys, sopiminen
Äänekosken matkailustrategiaan ja soveltuvuus sähköiseen
myyntikanavaan. Seuraavaksi hankkeessa etsitään tekijöitä digitaalisille
matkailutuotteille. Tässä vaiheessa olisi siis hyvä kirjoittaa yksityiskohtaisia
käsikirjoituksia tuotteille. Olen tästä aiheesta yhteydessä mukana oleviin yrityksiin.
Hankkeen aikana edistämme myös Sustainable Travel Finland ohjelmaa. Jos et ole
vielä hakenut mukaan ohjelmaan, niin tee se täältä.
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TÄRKEITÄ VALMENNUKSIA
Visit Jyväskylä Regionin matkailun infoilta
Muistuttaisimme vielä Visit Jyväskylä Regionin järjestämästä matkailun info- ja
keskusteluillasta, joka pidetään etänä keskiviikkona 31.3. klo 15-18.30.
Tilaisuudessa käydään läpi matkailualueen suunnitelmia, ajankohtaisia teemoja
sekä Visit Jyväskylä Regionin kuluvan vuoden toimenpiteitä ja yhteistyötapoja.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 25.3.
LUE LISÄÄ
ILMOITTAUDU

Matkailun verkkokaupan ja varausjärjestelmien valmennukset
Matkailun verkkokauppa ja varausjärjestelmät 6.4. klo 12-16 tilaisuudessa kerrotaan
konkreettisista tavoista digimyynnin käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyen.
Valmennuspäivän toteuttajana toimii FlowHouse Oy. Ilmoittaudu mukaan 1.4. klo 15
mennessä.
LUE LISÄÄ
ILMOITTAUDU

Valmennuksen digijatkot pidetään kahtena eri päivänä. 8.4. klo 12-15 aiheena on
alustaesittelyt, jolloin käydään läpi Doerz ja Joiku. Ilmoittaudu mukaan 1.4. klo 15
mennessä.
ILMOITTAUDU

13.4. klo 10.30-15.45 esitellään Johku, Koko Travel Planner ja Rentle. Ilmoittaudu
mukaan 12.4. klo 10 mennessä.
ILMOITTAUDU
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PÄÄSIÄINEN TULEE
Pääsiäinen on kohta täällä, nautitaan
pyhistä turvallisesti!
Aurinkoista kevättä toivottelee,
Laura & Milla

kuva: Valtteri Vainio Photography

Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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