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HÄIKÄISEVÄÄ HUHTIKUUTA

Huhtikuu on pian ohi ja kevät on jo pitkällä. Nyt on aika suunnata katseet kohti

kotimaanmatkailun kesää ja lyödä lukkoon kesän tapahtumat. Jos koet digitaitojesi

olevan talven jäljiltä ruosteessa ja kaipaisit apua somen kanssa, osallistu alla olevaan

webinaariin. 

Aurinkoista kevättä ja iloista vappua!

-Milla

BUSINESS ÄÄNEKOSKI

AVOIMET OVET 5.5.2002 KLO

8.00-->

Tervetuloa tutustumaan Business

Äänekoski-palveluihin! Olemme

muuttaneet Koskikeskuksen toiseen

kerrokseen osoitteeseen Kauppakatu 11.

Pidämme ovet avoinna koko päivän ja

toivomme yrityksiä avajaisiin

vierailemaan. 

LUE LISÄÄ

https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/$archive$
https://www.aanekoski.fi/
https://businessaanekoski.fi/kaikki-tapahtumat/business-aanekoski-toimitilojen-avajaiset/


PÄÄT PILVISSÄ

Pääsiäisen aikoihin julkaistiin inspiroiva

blogiteksti, jonka mukana päästään

korkeuksiin. Sinin ja Peten keräämät vinkit

Äänekosken näköalapaikoista nostavat

matkailijat kaupungin parhaille

maisemapaikoille.

LUE BLOGI

Kuva: Sini ja Pete

ILMOITA KESÄN TAPAHTUMASI

NYT!

Ilmoita tapahtumasi hyvissä

ajoin Äänekosken kaupungin ja Jyväskylän

tapahtumakalenteihin. Näin

mahdollisimman moni saa tietää

tapahtumastasi hyvissä ajoin ja saat

suuremman näkvyyyden.

ILMOITA TAPATUMA ÄKI

ILMOITA TAPAHTUMA JKL

Kuva:Sini ja Pete

OSALLISTU SOSIAALISEN MEDIAN DIGIVALMENNUKSEEN!

Visit Jyväskylä Region järjestää yhteistyössä Flowhouse Oy:n kanssa digivalmennuksen,

jonka teemana on toivotusti some.

Tilaisuus järjestetään 18.5. klo 9.00-12.30 etäyhteyksin Teamsin kautta.

Valmennuksessa pureudutaan erityisesti orgaaniseen näkyvyyteen Facebookissa ja

Instagramissa sekä siihen, miten sometekeminen saadaan tulokselliseksi ja toimimaan

mahdollisimman hyvin yhteen alueorganisaation kanssa. Lisäksi kuullaan lyhyt esittely

TikTokista.

Valmentajina toimivat Flowhouse Oy:n digitaalisen markkinoinnin asiantuntijat Salla

Laajavaara ja Saara Virtanen.

Ilmoittaudu valmennukseen oheisen linkin kautta ti 10.5. mennessä. 

ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

 

BIOTALOUS- JA

JUUSTOPÄIVÄT 20.-21.5.

Biotalous- ja juustopäivät järjestetään

jälleen toukokuussa. Tapahtumaan mahtuu

vielä esillepanijoita ja kaupungiltakin

löytyy oma messupiste alueelta.

Tervetuloa esittelemään oman yrityksesi

palveluita ja tuotteita!

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU

https://www.visitaanekoski.fi/blogi/vinkit-paasiaisen-nakoalapaikkoihin
https://www.aanekoski.fi/ilmoita-tapahtuma
https://kalenteri.jyvaskyla.fi/event/add
https://visitjyvskyl.createsend1.com/t/j-i-zurklg-l-j/
https://www.biotalousjuustopaivat.fi/


OVATHAN  YRITYKSESI

TIEDOT AJANTASALLA?

Kesän lähestyessä on hyvä tarkastaa

ovatko yrityksesi tiedot

ajantasalla visitaanekoski.fi-sivustolla.

Esimerkiksi kesän aukioloaikojen

muutokset voit lähettää suoraan

osoitteeseen: matkailu@aanekoski.fi 

Jos yritystäsi ei vielä löydy sivustolta,

suosittelemme lisäämään sen.

ILMOITA TOIMIJA

Kuva:Sini ja Pete

 

Äänekosken kaupunki 

Hallintokatu 4 

44100 Äänekoski 

puh. 020 632 2000

Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri 

Tietosuojaseloste

https://www.visitaanekoski.fi/ilmoita-toimija-tai-kohde
https://www.facebook.com/visitaanekoski
https://www.instagram.com/visit_aanekoski/
https://www.linkedin.com/company/aanekoskenkaupunki/
https://twitter.com/aanekoski_city
tel:0206322000
https://app-fi.postiviidakko.fi/files/download/assets/tietosuojaseloste-sisainen-uutiskirje.pdf

