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HYVÄÄ JUHANNUSTA!
Keskikesä on parhaimmillaan ja helteinen kesäkuu on lopuillaan. Vuosi on mennyt
nopeasti ja paljon on kerennyt tapahtua. Heinäkuu on täynnä erilaisia tapahtumia,
joissa riittää nähtävää ja koettavaa. Nautitaan kesästä ja käytetään paikallisia
palveluita!
-Laura ja Milla
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ÄÄNEKOSKI ÄKSÖN
Äksön päästään vihdoin starttaamaan pitkän odotuksen jälkeen. Tapahtuman
järjestävät yhteistyössä alueen yrittäjät, Stig Ry sekä Äänekosken kaupunki.
Vaihtuvien teemojen avulla luodaan erilaisia tapahtumia, jotka houkuttelevat
kuluttajia saapumaan keskustan palveluiden ääreen. Mukaan tapahtumaan mahtuu
vielä ja ilmoittautua voi sähköpostilla: luuletsa.osaavas@gmail.com Jos liikkeesi ei
sijaitse tapahtuma-alueen läheisyydessä, voit laittaa paikalle veloituksetta pystyyn
oman pisteen.
Heinäkuun 3. järjestettävä ensimmäinen Äksön on koko perheelle suunnattu
tapahtuma, josta löydät aktiviteetteja lapsille, musiikkia ja myyntikojuja. Lisäksi
kivijalkakaupat palvelevat tapahtuman kävijöitä. Tapahtuma-alueena toimii
keskuspuiston ympäristö.

UUDET VISIT -LÄHETTILÄÄT ON VALITTU
Visit -lähettiläiden konseptia on hieman uudistettu ja mukaan valittu eri
kohderyhmiä palvelevia lähettiläitä. Uusien lähettiläiden mukana saadaan aiempaa
laajempaa näkökulmaa Äänekoskesta ja lähettiläisyys konseptia on muutettu niin,
että kaikki halukkaat voivat toimia osana lähettiläsyhteisöä. Tällä porukalla on hyvä
jatkaa positiivisen kaupunkikuvan luomista. Lähettiläistä voit lukea lisää täältä.
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MATKAPARKKI.COM AVATTU ÄÄNEKOSKELLA
Matkaparkki.com on mobiilisovellus, jonka kautta matkailija voi etsiä, varata sekä
maksaa itselleen luvallisen ja turvallisen yöpaikan. Matkaparkkien palvelutaso
vaihtelee ja alustalta löytyy parkkeja niin ilman palveluita kuin kattavilla
palveluillakin. Matkaparkki.com haluaa tarjota jokaiselle matkailijalle sopivan
vaihtoehdon luvalliseen ja turvalliseen yöpymiseen. Osa tarvitsee sähköä, WC:tä,
suihkua jne. Osa haluaa ainoastaan esimerkiksi rauhallisen järvenrantapaikan
tulipaikalla. Parkkien hinnat vaihtelevat 5€ ja 30€ välillä per yö.
Äänekoskella matkaparkki sijaitsee aivan Nelostien läheisyydessä Äänekoski Areena
Pankkarin paikoitusalueella sekä Halpahallin pihassa. Yöpymistarkoitukseen
käytettävissä olevat paikat on merkitty matkaparkki-kylteillä ja paikkoja on tällä
hetkellä tarjolla yhteensä 14 kappaletta. Yrittäjien kannattaa tutustua palveluun ja
sen tuomiin mahdollisuuksiin omassa liiketoiminnassa!

DOERZ VALITTU MATKAILUN MYYNTIKANAVAKSI
Äänekosken alueen myyntikanavaksi valikoitui kesäkuussa Doerz. Doerz on
myyntialusta, joka kokoaa alueemme mahtavat elämykset sekä myös digitaaliset
matkailutuotteet samalle alustalle. Alustalle voi jo nostaa tuotteita halutessaan.
Mikäli haluat nostaa tuotteesi alustalle, olethan minuun yhteydessä
(laura.kortelainen@aanekoski.fi). Yrityksille järjestetään valmennus alustasta sekä
tuotteiden lisäämisestä alustalle elokuussa 18.8. klo 10. Varaa päivä kalenteriisi jo
nyt! Laitan valmennuksesta lisätietoa lähempänä ajankohtaa.
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KIITOKSET STANDUP FOR CLIMATE -TAPAHTUMAAN
OSALLISTUNEILLE!
Kiitos kaikille, jotka osallistuivat StandUp for Climate! -tapahtumaan. Oli mahtavaa
päästä vaihtamaan ajatuksia teidän kanssanne vastuullisesta liiketoiminnasta.
Ilmastokumppanuuslomake on nyt julkaistu kaupungin nettisivuilla. Täytäthän sen,
niin olemme teihin yhteydessä ilmastokumppanuus-tittelin osalta! Muistathan myös
käydä ilmoittamassa itsesi Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.
- Laura & Sirpa
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