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TOUKOKUINEN TERVEHDYS
Saunamaakuntaviikko lähestyy ja vielä kerkeät ilmoittautua mukaan. Kesäisiin
tunnelmiin pääset katsomalla Sinin ja Peten kuvaaman upean vesistövideon.
Muistuttelen vieläkin tapahtumakalenterin käytöstä ja sinne hyvissä ajoin tapahtumien
laittamisesta. Sen kautta tapahtumat saavat parempaa näkyvyyttä. Muistattehan
hyödyntää myös Visit Äänekosken sosiaalisen median kanavia merkitsemällä
@visit_aanekoski. Lopussa vielä uuden Visit Jkl Regionin kuntakummin esittäytyminen.
-Milla
Kuva alla: Sini ja Pete

VESISTÖJEN SYLEILYSSÄ
Äänekoskea ympäröivät upeat järvet ja Keitele-järvi on ikuistettu maailmankuuluihin
taideteoksiin. Kesäisellä videolla uppoudutaan kauniisiin järvimaisemiin ja
vesistöjen tarjoamiin aktiviteetteihin. Vesistömatkailuun pääset tutustumaan myös
Iltalehden matkailuartikkelin myötä.
LUE ARTIKKELI
Video: Sini ja Pete

NÄIN NÄYT VISIT ÄÄNEKOSKEN
KANAVISSA
Ajoittain tulee kyselyä, miksi tietyt
yritykset näkyvät enemmän Visit
Äänekosken sosiaalisen median kanavissa.
Toivomme yrityksiltä aktiivista mukana
oloa ja näkyvyyttä saa ilmaiseksi
sosiaalisessa mediassa käyttämällä
#visitäänekoski ja/tai @visit_aanekoski.
Merkintöjen avulla löydämme julkaisunne
ja jaamme ne eteenpäin.
LUE OHJEITA
Kuva: Sini ja Pete

SAUNAMAAKUNTAVIIKKO
Maailman saunamaakunnassa, KeskiSuomessa, järjestetään kesäisin
saunamaakuntaviikko, joka kokoaa yhteen
erilaisia saunaelämyksiä niin paikallisten
kuin matkailijoidenkin iloksi. KeskiSuomen toimijat voivat osallistua
saunamaakuntaviikkoon tarjoamalla
erilaisia saunaelämyksiä tai
saunavuoroja 25.6.-2.7.2022. Visit
Jyväskylä Regionin tekemään
markkinointiin pääset mukaan
ilmoittamalla saunamaakuntaviikon
tapahtumasi Keski-Suomen
tapahtumakalenterissa 31.5. mennessä.
Kuva: Sini ja Pete

ILMOITA KESÄN TAPAHTUMASI
NYT!
Ilmoittamalla tapahtuman Keski-Suomen
tapahtumakalenteriin,
saat veloituksetonta näkyvyyttä
tapahtumillesi. Sen lisäksi että
tapahtumat löytyvät
tapahtumakalenterista, niitä nostetaan
Visit Jyväskylä Regionin nettisivuille, sekä
erilaisina syötteinä useille muille
sivustoille. Muista hyödyntää myös
Äänekosken kaupungin omaa
tapahtumakalenteria.
ILMOITA TAPATUMA ÄKI
ILMOITA TAPAHTUMA JKL
Kuva:Sini ja Pete

MÖKKILÄISILLE KOHDENNETTUA SISÄLTÖÄ
Äänekoskella on noin 3000 mökkiläistä ja heidän tarpeensa poikkeavat hieman
perinteisten matkailijoiden tarpeista. Tätä varten olemme perustaneet Äänekosken
mökkiläiset -ryhmän Facebookiin sekä kohdennetun sisältösivun
visitaanekoski.fi/mökkiläisille. Facebook -ryhmään voi yrityksenä esitellä omia
palveluita ja vinkata tekemistä vapaa-ajan asukkaille.

LIITY RYHMÄÄN
TUTUSTU SIVUUN

UUSI KUNTAKUMMI
ESITTÄYTYY
Moikka!
Olen Mira Parkkola ja aloitin
uutena matkailun alueneuvojana
Visit Jyväskylä Regionilla 27.4.2022.
Toimin siis seuraavat 2,5 vuotta
Äänekosken kuntakummina.
Aloitus on ollut vauhdikas ja odotan
innolla yhteistyötämme.
Mukavaa kesän alkua!

Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000

Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste

