Lue selaimessa

Visit Äänekosken
kuukausikirje 8/2021

ERINOMAISTA ELOKUUTA!
Upea matkailukesä alkaa olla lopuillaan, mutta vielä olemme päässeet nauttimaan
lämpimistä ja aurinkoisista päivistä. Alla pääset fiilistelemään Äänekosken
matkailukesää Eeppisen Road Tripin vierailun tunnelmissa. Muistathan myös
osallistua empatiatutkimukseen!
- Laura & Milla
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OSALLISTU EMPATIATUTKIMUKSEEN!
Vielä kerkeät vaikuttaa ja kertoa meille, mitä tunnetta Äänekoski sinussa herättää?
Kysymme kaupunkilaisten ja muualla asuvien tunteita Äänekoskea kohtaan
yhteistyössä empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya Oy:n kanssa. Haluamme ymmärtää
tunteiden kautta kaupunkilaisten erilaisia kokemuksia. Avoimessa kentässä voit
kertoa syyt, jotka vaikuttivat tunteen valintaan.
Kysely vie aikaasi vain pari minuuttia ja on avoinna 19.8.2021 asti. Osallistumisesi
on tärkeää ja tuottaa arvokasta tietoa. Toivomme äänekoskelaisten jakavan kyselyä
eteenpäin omille kontakteilleen – kiitos vastauksesta ja yhteistyöstä!
Kyselyyn voi vastata myös Äänekosken kaupungin verkkosivuilla, sekä Äänekoskisovelluksessa.
Osallistumalla anonyymiin kyselyyn saat äänesi kuuluviin uudella tavalla.
VASTAA KYSELYYN

EEPPINEN ROADTRIP 3
VIERAILI ÄÄNEKOSKELLA
Valtavan suosion saanut Eeeppinen
Roadtrip-video Äänekoskelta on nyt
katsottavissa täältä.
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HIDDEN -JAHTI TULEE TAAS!
Äänekosken keskustaajama täyttää
syksyllä 110 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi järjestetään äänekoskelaisten
tuntema Hidden -jahti, johon toivomme
paikallisten yritysten lahjoittavan
tuotepalkintoja. Palkintojen ei tarvitse
olla suuria ja ne voivat olla myös
lahjakortteja. Hidden -jahti järjestetään
viikolla 39. Julkaisemme juhlaviikon
aikana joka päivä yhden Hidden -piilon
sijainnin vihjeineen ja jaamme samalla
haluamaanne tietoa yrityksestänne Visit
Äänekosken Instagramissa ja tägäämme
yrityksenne sometilin näkyvyyden
lisäämiseksi. Yrityksenne toivotaan myös
jakavan Visit Äänekosken hidden -jahti
sisältöä. Hidden -jahtiin mukaan
haluavat yritykset voivat laittaa
sähköpostia osoitteeseen:
matkailu@aanekoski.fi

ÄÄNEKOSKI ÄKSÖN
Äänekoski Äksön tapahtuma starttasi
heinäkuussa erittäin lämpimissä
merkeissä ja sai todella hyvän
vastaanoton. Seuraava Äänekoski Äksön
järjestetään koronatilanteen salliessa
11.9. valtakunnallisena
lähiruokapäivänä. Yritykset voivat tuoda
tapahtumaan myyntikojuja sadonkorjuu
ja lähiruoka teeman mukaisesti.
Myyntikojun pitäjät voivat ilmoittautua
tapahtumaan veloituksetta osoitteeseen:
luuletsa.osaavas@gmail.com.
Vuoden viimeinen Äänekoski Äksön
järjestetään marras-joulukuun
vaihteessa joulukadun avajaisten
yhteydessä. Tähän tapahtumaan liittyen
voitte lähettää ideoita toteutuksesta
osoitteeseen: matkailu@aanekoski.fi.
Toivomme Äänekoski Äksön tapahtumiin
mukaan mahdollisimman paljon yrityksiä
ja yhdistyksiä. Mukaan positiivisen
Äänekosken tapahtumien luomiseen
pääsevät kaikki halukkaat ja yhteyttä
voi ottaa yllä oleviin
sähköpostiosoitteisiin.
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Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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