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RAIKASTA SYYSKUUTA!
Syksy on vihdoin täällä ja vilkas matkailukesä on ohi. Nyt onkin aika suunnata ajatukset
kohti syyslomaa ja syksyn kampanjoita. Visit Jyväskylä Region tarjoaa digikoulutusta
sekä mahdollisuuksia tapahtumien ja yritysten näkyvyyden nostamiseen veloituksetta.
Jos syksyn alku tuntuu takkuiselta, niin kannattaa lukea alta Visit -lähettiläämme Ellan
vinkit porrastreeneihin alueemme kuntoportaissa sekä lähiretkeilykohteet Sinin ja Peten
kertomina. Nyt on myös oiva hetki laittaa yrityksen vastuullisuusasiat kuntoon ja lähteä
mukaan Sustainable Travel Finland -polkuvalmennuksiin!
-Milla
Kuva alla: Sini ja Pete

ILMOITTAUDU SYKSYN DIGIVALMENNUKSEEN – TEEMANA
LINKEDIN JA GOOGLE MY BUSINESS
Visit Jyväskylä Region järjestää 8.11. klo 12.30–15.30 digivalmennuksen, jossa teemana
on LinkedIn ja Google My Business. Valmennus toteutetaan etäyhteyksin Teamsin
välityksellä. Kouluttajana valmennuksessa toimii Sanna Virtanen Flumenia Oy:stä.
Ilmoittaudu valmennukseen 1.11. mennessä alta==>
ILMOITTAUDU VALMENNUKSEEN

Valmennus on veloitukseton Visit Jyväskylä Regionin yhteistyökuntien
matkailuyrityksille/-toimijoille sekä niille yrityksille, jotka ovat
solmineet Visit Jyväskylä Regionin kanssa matkailun yhteistyösopimuksen vuodelle 2022.
Lisätietoja valmennuksesta: markkinointisuunnittelija Tiia
Masalin, tiia.masalin@jyvaskyla.fi, p. 050 344 5715

VISIT JYVÄSKYLÄ REGION
MATKAILUN KUNTAINFON
KUULUMISET
5.9 järjestettiin Visit Jyväskylän toimesta
verkostoitumistilaisuus Kartano Kievarilla,
jonne kutsuttiin Äänekosken, Uuraisten,
Hankasalmen ja Witas-alueen toimijat.
Tapahtumat ovat tärkeitä alueen yritysten
verkostoitumisen kannalta sekä Visit
Jyväskylä Region yhteistyön
hyödyntämisen osalta.
Tapahtumassa esiteltiin syksyn tulevat
kampanjat sekä käytiin läpi monipuolisesti
hyötyjä, joita yritys saa Visit Jyväskylä
Regionin kautta. Visit Äänekoski maksaa
yhteistyöstä Visit Jyväskylä Regionin
kanssa, joten yritykset saavat
veloituksettomia hyötyjä osallistumisesta.
Toivottavasti jatkossa nähdään useampia
yrityksiä tapahtumissa!:)
Kuva: SinijaPete

OSALLISTU VELOITUKSETTA SYYSLOMAN VINKKILISTAAN –
TOIMI NYT!
Visit Jyväskylä Region koostaa säännöllisesti matkailijoille ja paikallisille suunnattuja
sesonkikohtaisia vinkkilistoja. Seuraavaksi julkaistavia sisältöjä ovat syyssesonkiin
sijoittuva Syyslomavinkit Keski-Suomeen. Keski-Suomen matkailutoimijat pääsevät
vinkkilistoihin mukaan veloituksetta.
Ilmoita syyslomaohjelmasi tai -tarjouksesi mahdollisten kuvien kera sähköpostilla Visit
Jyväskylä Regionin matkailuneuvonnalle osoitteeseen matkailu@jyvaskyla.fi tiistaihin
30.9. mennessä ja pääset mukaan syysloman vinkkilistaan. Otsikoithan viestisi selkeästi,
esimerkiksi ’’Syysloma yrityksessä X’’.

VIRTAA SYKSYYN PORTAISTA
JA LÄHIRETKEILYSTÄ
Syksy on uusien harrastusten aikaa ja
kuntoportaissa edistystä tapahtuu äkkiä.
Joko olet tutustunut Äänekosken kaikkiin
kuntoportaisiin? Alta löydät Visitlähettiläämme Ellan vinkin vasta-alkajille
sekä kokeneemmille porrastajille.
LUE VINKIT PORRASTREENIIN

Sini ja Pete kävivät tutustumassa
lähialueen laavu- ja nuotiopaikkoihin.
Katso kuusi helposti saavutettavaa
lähiretkeilykohdetta alta!
LÄHIRETKEILYÄ ÄÄNEKOSKELLA
Kuva: SinijaPete

SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND -POLKUVALMENNUS

Tule mukaan suorittamaan tämä 7 askeleen kestävän matkailun kehittämispolku!
Tällä valmennuspolulla saat sekä valmentajan, että vertaisten avun, tuen ja
kannustuksen polun loppuun viemiseksi. Työpajoissa käymme läpi Sustainable Travel
Finland -polun vaihe vaiheelta ja yhdessä työstäen. Lopussa odottaa palkintona
Sustainable Travel Finland-merkki.
Valmennuksiin voi hyvin tulla mukaan niin vastuullista toimintaa aloittavat yritykset kuin
jo STF-polulla kulkevat toimijat. Voit osallistua vain osaan päivistä, jos osa sisällöistä on
jo tuttua asiaa.
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU
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