Visit Pori luo yhteistyöverkostoa – tule mukaan!
Mitä?
Uusi yhteistyömalli matkailu-, elämys- ja ravintola-alan yrittäjien kanssa.
Miksi?
Haluamme paikalliset palvelut paremmin ja selkeämmin esille. Haluamme Visit Porista alan yrityksiä
yhdistävän tekijän.
Matkailuluvut ovat nousussa, miten hyödyntää tämä?
Matkailun kasvu näkyy myös Porissa. Suurin osa kävijöistä on kotimaan matkailijoita, mutta etenkin
ulkomaisten matkailijoiden osuus on kasvanut merkittävästi – 44,5 prosenttia
tammi-elokuun aikana vuonna 2017. Pelkästään kesäkuun aikana porilaisissa hotelleissa yövyttiin 18
prosenttia enemmän viime vuoden kesäkuuhun nähden.
Entäs ensi kesä? Tuleva kesä on Porille superkesä! Kaupunkiin odotetaan merkittävää määrää kävijöitä
heinä-elokuussa 2018. Mistä saisi tietoa kaupungin palveluista?
Matkailijoiden tavoittamisessa www.visitpori.fi on keskeisessä roolissa sisäänheittäjänä palveluiden
äärelle. Ulkomaisten matkailijoiden tavoittamisessa sivuston kieliversiot
ovat keskeisessä roolissa sisäänheittäjänä paikallisuuteen.
Jotta voidaan suunnitella yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Porin näkyvyyden vahvistamiseksi, tulee
meillä olla yhteistyöverkosto, joka haluaa kehittää toimintaa yhdessä.
Kokonaan uusittu visitpori.fi julkaistaan helmikuussa 2018. Kasvatamme tasaisesti kävijämääriämme ja
haluamme kasvattaa niitä edelleen tulevien markkinointitoimenpiteiden
ohella myös käyttäjäystävällisemmän sivuston kautta.
Samaan aikaan uudistetaan Porin matkailuopas. Verkkomateriaali ja paperiversiot tulevat kulkemaan käsi
kädessä.
Yrittäjille tarjoamme uudenlaisia yhteistyöpaketteja, jotka sisältävät näkyvyyttä niin verkossa kuin
printissä. Kieliversioineen.
Lisäksi uusitut verkkosivumme mahdollistavat jatkossa yritysten oman myynnin visitpori.fi:n toimiessa
vain yhteisenä alustana.
Esim. pääsylipun voi ostaa suoraan verkkosivujemme kautta. Parhaimmillaan tämä tuo esille myös
tietoisuutta alueen palvelutarjonnan laajuudesta.
Yhteistyöverkosto mahdollistaa. Kun yhteistyöverkosto on olemassa, on helpompi kartoittaa yritysten
tarpeita Visit Poriin nähden – minkälaista yhteistyötä toivotaan,
esim. kesän tapahtumien aikana, koulutusta matkailun trendeistä, jne. Haluamme tietää, mitä meiltä
odotetaan!
Vaikka Visit Pori on Porin kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö ei kuntarajoja matkailijan
näkökulmasta ole! Haluamme esiin matkailijaa kiinnostavaa tekemistä,
nähtävää ja koettavaa yli kuntarajojen!
Hinnasto (liitteenä mediakortti)

Perusnäkyvyys. Yrittäjän itse tuottama sivu Visit Porin alustalla suomeksi. Me käännätämme sen
englanniksi ja saksaksi. Sisältää tekstin lisäksi yrittäjän omaa kuvamateriaalia
yrittäjän toiveiden mukaisesti (kuvakaruselli, myös videot mahdollisia), linkit omalle kotisivulle, Facebookupotuksen, sekä mahdollisen linkin verkkokauppaan. Hinta 300 euroa.
Lisänäkyvyys
Moduuli 1. Perusnäkyvyyden lisäksi oma moduuli 1/8 –koossa Porin matkailuoppaassa. Hinta 200 euroa.
Moduuli 2. Perusnäkyvyyden lisäksi oma moduuli 1/3 –koossa Porin matkailuoppaassa. Hinta 400 euroa.
Moduuli 3. Perusnäkyvyyden lisäksi oma puolen sivun mainos Porin matkailuoppaassa. Hinta 600 euroa.
Moduuli 4. Perusnäkyvyyden lisäksi oma kokosivun mainos Porin matkailuoppaassa. Hinta 800 euroa.
Kampanjatarjouksena saat paperiesitteestä 200 euroa alennusta, kun solmit yhteistyön 17.11.2017
mennessä.
Toisin sanoen saat perusnäkyvyyden lisäksi esitenäkyvyyden edullisimmillaan ilmaiseksi.
Koska?
Paketit astuvat voimaan 1.2.2018 alkaen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Matkailuopas julkaistaan jo
tammikuussa.
Miten?
Mukaantulo on tehty helpoksi: matkailuoppaassa ja webissä käytetään samaa sisältöä ja tietojen lisääminen
onnistuu näppärästi yhdellä kertaa, samalla verkkolomakkeella!
Tästä linkistä pääset varaamaan itsellesi sopivan paketin: https://my.surveypal.com/VisitPori
Lisätiedot
Marjukka Heino, matkailukoordinaattori, p. 044 701 7922, s-posti marjukka.heino@visitpori.fi

