TALVILOMA- JA JUTTUVINKKEJÄ KAIVATAAN
Maalla-hanke tiedottaa keskisuomalaisista
maaseutumatkailumahdollisuuksista talvilomalla sosiaalisen
median kampanjalla ja mediatiedotteella. Nyt kaipaamme yrittäjiltä tietoa
hyvistä talvilomakohteista
(majoitusta, ohjelmapalvelua yms.) ja muitakin juttuvinkkejä esimerkiksi
päivitystemme ja
tiedotteidemme aiheiksi.
Lista talviloman mökki-, majoituspaketti- ja ohjelmapalveluvaihtoehdoista
nostetaan esille osoitteissa
www.keskisuomi.net ja www.facebook.com/MatkaMaalle.
Tykkääthän jo sivustamme?
Kerro talvilomaviikkojen tarjonnasta ja muusta teillä tapahtuvasta Krista
Karhuselle,
krista.karhunen@jamk.fi sunnuntaihin 20.1. mennessä.
Laita vastausviestiisi lisätietoja
mökistä/majoituspaketista/ohjelmapalvelusta
tärkeimpinä nimi, henkilömäärä, sijainti, sisällön lyhyt kuvaus ja hinta
sekä mökeistä koko ja huoneiden
määrä, minimivarausaika, mökin varustelu sekä yhteystietosi selkeästi.
Jos yritykselläsi (tai mökilläsi) on internetsivut, lisääthän myös
nettiosoitteen vastaukseesi.
Palaattehan asiaan pikaisesti!
Muistattehan olla säännöllisin väliajoin yhteydessä alueenne
matkailukoordinaattoriin juttuvinkkeihin ja
sosiaalisen median kanavien tiedottamiseen liittyen!
_____________________________________________________________________
SEUDULLISET MATKAILUINFOT KEURUULLA JA JÄMSÄSSÄ TAMMI-HELMIKUUSSA
Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista asiaa oman alueen matkailun
kehittämisen tilanteesta sekä ELYkeskuksen tarjoamista rahoituspalveluista. Tilaisuuksia järjestetään
seuraavasti:
ti 29.1. klo 17-20 Keuruu, Pappilan Pidot, Kangasmannilantie 2 to 7.2.
klo
8.30–11 Jämsä, Ruotsulan Hovi,
Matkailun seutuinfojen ohjelma tarjoaa ajankohtaista ja tarpeellista
tietoa matkailuyrittäjille
- Maaseutumatkailun ajankohtaiset kuulumiset, Maalla-hanke
projektipäällikkö Suvi Ahonen
- Seudun matkailupalveluissa tapahtuu, seudun matkailuvastaavan
puheenvuoro
- Ely-keskuksen tarjoamat rahoituspalvelut, yritysasiantuntija Risto
Piesala, Keski-Suomen Ely-keskus
- Maaseutumatkailuyrityksen viestintäsuunnitelma , Maalla-hanke
- Keskustelua

Kahvitarjoilun takia pyydämme ennakkoilmoittautumisia Keuruun
tilaisuuteen ti 22.1. mennessä Jämsän
tilaisuuteen to 31.1. mennessä osoitteessa ia.com/index.php/seudullisetmatkailuinfot-keuruulla-jajamsassa-tammi-helmikuussa
tai sähköpostilla krista.karhunen@jamk.fi
Tilaisuudet jatkuvat eri puolilla Keski-Suomea kevään mittaan.
______________________________________________________________________
VALTAKUNNALLINEN MAASEUTUMATKAILUSEMINAARI NYT KESKI-SUOMESSA
Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari
järjestetään Kylpylähotelli
Peurungassa Laukaassa 19.–20.3.2013
Heitämme seminaarissa lisää löylyä suomalaisuuden lähteille ja etsimme
suomalaisuutta niin saunasta,
hirvitarhasta kuin Suomi-brändistäkin. Vai löytyisikö suomalaisuuden ydin
tutustumisretkiltä
keskisuomalaiselle maaseudulle?
Seminaarin omat sivut ja ilmoittautuminen on nyt avattu osoitteessa
http://ruokacentria.com/index.php/suomalaisuuden-vetovoima-loylya-lissaa
Seminaari on avoin kaikille maaseutumatkailuyrittäjille ja matkailun
kehittäjille sekä muille asiasta
kiinnostuneille. Tervetuloa löylyihin Laukaaseen!
Ystävällisin terveisin,
Krista Karhunen
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