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Arvoisa yrittäjä,  

Mänttä-Vilppulan, Juupajoen, Ruoveden, Virtain, Keuruun, Jämsän ja 

Oriveden kunnat jatkavat markkinointiyhteistyötä 2015. 

Taustana on vuosina 2013–2014 aloitettu Matkalla Suomen sydämessä 
-yhteismarkkinointi. Tulevan matkailuverkoston toteutusaika on 
1.10.2104 – 31.12.2015 ja kokonaisbudjetti 30 000 euroa.  

Osallistuvat kunnat ja kehitysyhtiöt ovat sitoutuneet rahoittamaan 
yhteistyötä 50 % rahoituksella. Matkailuyrittäjillä on mahdollisuus 
osallistua markkinointiyhteistyöhön 325 €: n (+alv) lähtöhintaan. 

Verkostohanketta koordinoi MW- Kehitys Oy ja projektipäällikkönä toimii Anni Inkiläinen.   

 
Matkailuverkoston toimenpiteet 2015 

1. Matkalla Suomen Sydämessä -esitepohjan ja yritystietojen päivittäminen  
- yritystietojen koonti n. 40 toimijalta  
- yhteistyökumppaneita ja rahoittajia n. 15 toimijaa  
- kieliversioiden toteutus suomeksi, venäjäksi, saksaksi ja englanniksi (painos n. 7000 kpl)  
- sähköisten esiteversioiden toteutus kuntien ja yritysten käyttöön  
- uusittu esitepohja käytössä 2/2015 alkaen 
 

2. Messu- ja myyntitapahtumiin osallistuminen  

- Saksassa 3 messutapahtumaa (esim. Hampuri, Berliini/München, Bremen)  

- Venäjällä kohdennettu messutapahtuma (Pietari tai Moskova)  

- Hankkeen projektipäällikkö osallistuu valituille messuille, joissa haetaan erityisesti 

kontakteja matkanjärjestäjiin sekä jaetaan yhteisesti tuotettua esitemateriaalia  

- Yrittäjillä on mahdollisuus osallistua messuille omakustanteisesti ryhmän mukana  

 

3. Vahvistetaan matkanjärjestäjäyhteistyötä ja yritystapaamisia  

- edistetään yritysten palveluiden kansainvälistä näkyvyyttä (kieliversiot, laatu, 

löydettävyys)  

- järjestetään ulkomaisten matkanjärjestäjien kohdetutustumista alueelle ja yrityksiin 

(tavoitteena 2 vierailuryhmää/toimijaa)  

- tiedotetaan verkoston yrittäjiä aktiivisesti toimenpiteistä, yhteistyökumppaneista sekä 

matkajärjestäjä- ja asiakaskyselyistä  
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Ilmoittautuminen 

Yrittäjällä on mahdollisuus päästä mukaan yhteistyöhön palauttamalla pyydetyt tiedot ja 

maksamalla osallistumismaksuna perustiedoista esitteessä 325 € + alv. Perustiedot julkaistaan 

kaikissa kieliversioissa. Lisätilan hinta on erikseen sovittavissa. Yritysten laskutukset tapahtuvat 

tammikuun 2015 aikana.  

Ilmoittautuaksesi lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse anni.inkilainen@manttavilppula.fi. 
Ilmoitus on sitova. Ilmoittautumisia markkinointiyhteistyöhön otetaan vastaan mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään 31.10.2014 mennessä.  
 
1. Vastuuhenkilön nimi 
2. Yrityksen nimi 
3. Sähköpostiosoite 
4. Matkapuhelinnumero  
5. Laskutustiedot 
6. Yrityksen esitteen perustiedot* 

* Perustiedot ovat: yrityksen nimi, osoite, postinumero, paikkakunta, puhelin, matkapuhelin, 

internetsivu, sähköposti sekä lyhyt kuvaus yrityksestä, max. 400 merkkiä. Voit laittaa 

sähköpostivastaukseesi merkinnän, mikäli edellisen esitteen tiedot ovat edelleen ok.  

Edellisen esitteen tiedot ja mallit löydät osoitteesta: 

http://issuu.com/lukemisto/docs/matkalla_suomen_sydamessa_2014?e=10440544/6297859 

 

 

Lisätiedot 

Anni Inkiläinen    Antti Korkka 
matkailuneuvoja / projektipäällikkö  markkinointijohtaja 
Mänttä-Vilppulan matkailuinfo / MW-Kehitys Oy  MW-Kehitys Oy 
Seppälän puistotie 2    puh. 040 834 6676 
35800 Mänttä    antti.korkka@mw-kehitys.com 
puh. 044 300 2345  
anni.inkilainen@manttavilppula.fi 
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