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AURINKOISTA KESÄÄ!
Kesä on täällä ja kesäloma lähestyy. Heinäkuussa ei lomien vuoksi lähetetä Visit
Äänekoski-uutiskirjettä, mutta elokuussa toiminta jatkuu normaalisti. Visit-lähettiläiden
joukkoon on liittynyt uusia positiivisen kaupunkikuvan tuojia ja Äänekoski Äksöniin
etsitään myyjiä syksylle. Lue myös kuntakummin terveiset kesälle!
Lämmintä kesää ja iloista juhannusta!
-Milla
Kuva alla: Sini ja Pete

ASEMANALUE.FI VERKKOSIVUT JULKAISTU
Suolahden Wanhan aseman palvelut on
koottu yhden verkkosivun alle, jotta
matkailijoiden olisi mahdollisimman
helppo löytää tietoa alueesta. Käy
tutustumassa alueen palvelutarjontaan!
Sivuille päivitetään toimijoita, joten
pieniä puutteita löytyy vielä.
TUTUSTU ASEMANALUE.FI
Kuva: Sini ja Pete

MYYMÄÄN ÄÄNEKOSKI ÄKSÖN
GOES GREEN-TAPAHTUMAAN?
Äänekoski Äksön keräsi suuren
kävijämäärän kesäkuussa ja syksyllä on
luvassa lisää. Syksyllä 10.9.
valtakunnallisena lähiruoka päivänä
järjestetään Äänekoski Äksön Goes Greentapahtuma, jonne etsitään nyt myyjiä.
Tapahtumaan toivotaan
erityisesti ruokakojua, lähituottajia ja
lähiruoan myyjiä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot otsikolla
”Äänekoski Äksön” osoitteeseen
ella.m.tuovinen@gmail.com

UUSIA VISIT-LÄHETTILÄITÄ
Visit Äänekosken alla toimivat lähettiläät
ovat aktiivinen joukko positiivista kuvaa
kaupungista levittäviä henkilöitä.
Lähettiläät toimivat vapaaehtoisesti ja
kertovat itselleen merkityksellisistä
hetkistä Visit Äänekosken sosiaalisen
median kanavissa.
TUTUSTU VISIT-LÄHETTILÄISIIN

KUNTAKUMMI PALVELEE MYÖS KESÄLLÄ
Äänekosken uusi kuntakummi Mira Parkkola kiertää tutustumassa paikallisiin yrityksiin ja
hänet voi myös kutsua tutustumaan omaan yritykseen. Miran tavoitat
osoitteesta: mira.parkkola@jyvaskyla.fi
Muistakaa päivitellä Keski-Suomen tapahtumakalenteria aktiivisesti myös kesän aikana.
Sitä kautta laajempi asiakaskunta saa tietoa alueen tapahtumista ja myös Visit Jyväskylä
Region voi mahdollisesti tehdä niistä nostoja verkkosivuille. Muistakaa seurata Visit
Jyväskylä Regionin kuukausittaista uutiskirjettä, niin pysytte mukana ajankohtaisissa
asioissa. Asiakkaiden kannalta on tärkeää ilmoittaa selkeästi kesän aukioloajoista ja
vaikuttaa aktiiviselta sosiaalisessa mediassa. Tsemppiä kiireiseen kesäkauteen ja
muistakaa nauttia siitä itsekin!
Terkuin, Mira
Kuva alla: Sini ja Pete

LUVASSA ON TAPAHTUMIEN
TÄYTEINEN KESÄ
Kesällä riittää tapahtumia eri taajamissa
jokaiselle viikonlopulle. Käykäähän
nauttimassa kulttuurista ja muistakaa
ilmoittaa myös omat tapahtumanne! Nyt
on aika nauttia!
TUTUSTU TAPAHTUMIIN
ILMOITA TAPATUMA ÄKI
ILMOITA TAPAHTUMA JKL
Kuva:Sini ja Pete

Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000

Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste

