Tutustu tuoreimpaan Maaseutu & Matkailu –lehteen yms.
Keskisuomalaisen maaseutumatkailun sosiaalisen median kanavat ovat auenneet!
Keski-Suomen maaseutumatkailulle on avattu Facebook, YouTube, Issuu ja Pinterest
sosiaalisen median kanavat. Kanaviin lisätään jatkuvasti ajankohtaista tietoa
seutukuntien tapahtumista ja uutisista sekä valokuvia ja videoita. Muistathan
siis kertoa kuulumisesi seutusi matkailuvastaavalle tai Maalla –hankkeelle
(krista.karhunen@jamk.fi tai puhelimitse 050 597 5473), jotta sosiaalisen median
kanaviin saadaan mahdollisimman paljon ajankohtaista tietoa. Myös hyvä laatuisia
valokuvia ja videoita kaivataan! Huomioithan valokuvia ja videoita lähettäessäsi, että
olet nimennyt tiedoston muotoon: yrityksennimi_maalla_country
holiday_kuva-aiheennimi_photo topic.jpg.
Käythän tykkäämässä ja jakamassa tietoa eteenpäin sosiaalisen median kanavista
alla olevia linkkejä käyttäen.
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Matka-maalle-Country-holiday-in-Central-Finland/388107447882404
YouTube: http://www.youtube.com/user/Matkamaalle
Issuu: http://issuu.com/matka-maalle-country-holiday
Pinterest: http://pinterest.com/matkamaalle/
___________________________________________________________________
Vielä ehdit ilmoittautua YLE:n vierailulle
Maalla –hanke järjestää vierailun YLElle Jyväskylässä maanantaina 12.3. kello
13.00 alkaen. Vierailun aikana tutustumme mm. radiolähetykseen ja Suora linja
-ohjelmaan. Vierailun kesto noin 1,5 tuntia. Ilmoittaudu vierailulle osoitteessa
http://bit.ly/e8gsMC tai puhelimitse Krista Karhuselle numeroon 050 597 5473.
___________________________________________________________________
Maaseutu&Matkailu talvi 2012 –lehti on ilmestynyt
Uusi maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti
Maaseutu&Matkailu talvi 2012 on ilmestynyt.
Tutustu lehdessä mm. Yrityscase Oivangin lomakartanoon, luontomatkailijan
mobiilisovellukseen ja uuteen majoitusmuotoon maaseudulle.
Lehden löydät selailuversiona osoitteesta
http://issuu.com/eklektifinland/docs/maaseutumatkailu_kevat2012_issuu?mode=
window&viewMode=singlePage ja pdf:nä
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2076/Maaseutu_Matkailu_talvi2012_.pd
f
___________________________________________________________________
Yritysten Taitava Keski-Suomi: Sähköisen markkinoinnin alkeis- ja
jatkokoulutusta
Oletko helposti asiakkaiden löydettävissä sähköisessä maailmassa? Tiedätkö
kuinka käyttää sähköisiä työkaluja oman yrityksesi markkinoinnissa?
Näihin kysymyksiin saat vastauksia 4-5 päivän markkinointivalmennuksessa, jonka
vetää Flowhouse Oy:n käytännönläheiset ja osaavat sähköisen markkinoinnin
valmentajat.
Koulutuspäivien tarkat sisällöt räätälöidään osallistujien toiveiden ja
osaamistason mukaisesti ilmoittautuneille tehtävällä ennakkokyselyllä.
Tarkempaa tietoa sähköisen markkinoinnin alkeiskurssin sisällöstä ja
aikatauluista osoitteessa
tuma/?CalendarId=307bb6ff-b1c9-432a-91cc-a0bfbec8b0ef&EventId=75fdbfe5-26a8-4bf9-8e18-f2efe5ca7cff.
Tutustu sähköisen markkinoinnin jatkokurssin sisältöön ja aikatauluun
osoitteessa
rId=307bb6ff-b1c9-432a-91cc-a0bfbec8b0ef&EventId=7abd2229-39f3-46b6-bdf8-a3b57cf75831.
___________________________________________________________________
Ilmianna todellinen helmi!
Todellinen Helmi -kampanja etsii kotimaan matkailuhelmiä. Minkä kotimaan
matkakohteen sinä haluaisit pelastaa? Kerro ehdotuksesi Nopsan tiimille, joka valitsee

kaikista ilmiannoista kolme kohdetta tuunattavaksi uuteen kukoistukseen vanhaa
kunnioittaen. Tutustu kampanjan Facebook-sivuun
http://sitra.mailpv.net/go/464072-128244-9864993.
___________________________________________________________________
Merkitse kalenteriin: Matkailun trendit 2012
Matkailun uudet trendit tuovat potkua sinun liiketoimintaasi!
Tule kuulemaan uusia matkailualan näkökulmia Berliinin ITB-messuilta
Keski-Suomeen.
Matkailun opiskelijat lähtevät maaliskuun alussa tutustumaan maailman suurimpaan
matkailualan messutapahtumaan Berliiniin. Opiskelijat keräävät messuilta
innovatiivisia ideoita ja esittelevät niitä Matkailun trendit 2012 –seminaarissa
torstaina 29. maaliskuuta alkaen klo12.30.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, D205 Tulikari Auditorio, Rajakatu 35, 40100
Jyväskylä
Lisätietoja tarkemmasta ohjelmasta ja aikataulusta tulossa myöhemmin.
Tervetuloa!
Jamkin kolmannen vuoden restonomiopiskelijat
Muistathan seurata maaseutumatkailun ajankohtaisia uutisia osoitteessa
www.maalla.info -> ajankohtaista!
Aurinkoisin terveisin,
Krista Karhunen
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