Etelä-Konneveden matkailu Matkamessuilla 2017
Kiehtova maisema -hanke tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden osallistua Matka 2017 messuille Rautalammin
ja Konneveden yhteisellä osastolla. Matkamessut ovat pohjoismaiden suurimmat matkamessut, jotka
tarjoavat laajaa kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Miksi kannattaa osallistua?
•
•
•
•
•

Matkamessut on mahdollisuus tavoittaa ryhmämatkanjärjestäjiä, ulkomaisia matkanjärjestäjiä ja
eteläsuomalaisia.
Voit testata myyntitaitosi ja markkinoida tuotteitasi reaalitilanteessa riskittömästi
Osallistut hankkeen reilusti tukemalla hinnalla
Sinun ei tarvitse hoitaa osastovarauksia ja -järjestelyjä itse
Yrityksesi saa lisäarvoa, kun markkinoit sitä kansallispuiston ja matkailualueen yhteydessä

Milloin? Missä? Mitä?
Matka 2017 pidetään 19-22.1.2017 Helsingin Messukeskuksessa.
Ammattilaiskävijöille:

TO:

Torstai 19.1.2017 klo 9–19
(n. 20 000 kävijää)
Yleisölle:
Perjantai 20.1.2017 klo 10–20
Lauantai 21.1.2017 klo 10–18
Sunnuntai 22.1.2017 klo 10–18
(n. 50 000 kävijää)

PE-SU:

Etelä-Konneveden matkailuosasto on 20m2 ja sijaitsee hallissa 6. Sen vieressä on Äänekosken osasto.

Kuka voi osallistua ja miten?
Yhteiselle osastolle on tervetuloa joka Keski-Suomen tai Pohjois-Savon yritys joka on osa Etelä-Konneveden
matkailun palveluketjua.
•

Osallistu yhteiseen esitteeseen:

Jos aika ei riitä tai Matkamessut on liian iso foorumi pienelle kohteellesi, voit siltikin olla mukana yhteisessä
markkinoinnissa. Matkamessuja varten tehdään Etelä-Konneveden esite, missä kerrotaan alueesta – esim.
nähtävyyksistä, kulttuurista, aktiviteettimahdollisuuksista, majoituksesta ja tietenkin kansallispuistosta.
Esite sisältää paljon kuvia ja vähän tekstiä (englanniksi ja suomeksi) ja se on jakelussa alueen
markkinointimateriaalina myös messujen jälkeen ainakin koko v. 2017. Yritykset pääsevät osallistumaan
omilla yhteystiedoilla sopivan otsikon alla. Osallistumishinta on 50e + ALV.
•

Osallistu omilla esitteillä:

Onko sinun yritykselläsi jo hyvät markkinointimateriaalit? Valmiiksi painetut esitteet voit lähettää suoraan
osastolle jaettavaksi. Osallistumishinta on 50e + ALV / esite.
•

Osallistu osastohenkilöstönä:

Tule paikan päälle myymään! Sovi tapaamiset (potentiaalisten) yhteistyökumppaneiden kanssa torstaiksi tai
vetää omaa ohjelmaa / kokeilua / esittelyä osastolla asiakkaille jonain päivänä perjantaista sunnuntaihin.
Vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja tarjoaa palvelusi. Myy ensi kesän palvelujasi paikan päällä tarjoamalla
messutarjouksia. Osallistumishinta on 100e + ALV (sisältää kulkuluvan 1kpl, kutsukortit 2 kpl, ei sisällä
osallistujan matkakuluja, majoitusta, ruokailua tai pysäköintiä).
•

Osallistu alanäytteilleasettajana:

Tässä tapauksessa yrityksesi näkyy omalla nimellä messuluettelossa ja -nettisivuilla. Rajoitettu määrä:
enintään 6 yritystä pääsee alanäytteilleasettajaksi! Osallistumishinta 100e + ALV.

ILMOITTAUTUMINEN – 13.11.2016 mennessä!
Projektipäällikkö Rositsa Bliznakova, p. 0406 210 253, rositsa.bliznakova@konnevesi.fi

Bonus tarjouksia:
•
•

Matkamessuja varten päivitetään ensi kesän viikko-ohjelma jo joulukuussa. Siihen pääset ilmaiseksi.
Alueen palvelutarjontakartta kehitetään osoitteessa http://etela-konnevesi.fi/kiehtovamaisema/palvelutarjonta/ . Siihen voit ilmoittaa palvelusi myös ilmaiseksi.

Etelä-Konneveden matkailualue on myös mukana Meet Finland Workshop Day -tapahtumassa 18.1.
Messukeskuksessa yhdessä Äänekosken kanssa. Aluetta edustaa yksi henkilö. Järjestämme myös pretour tutustumiskäynnin kansainvälisille matkanjärjestäjille ennen Matkamessuja 15-17.1. Jos sinulla on
konkreettisia tarjouksia, ensi vuoden hinnastoja ja muita markkinointimateriaaleja, toimita ne
mahdollisimman pian projektipäällikölle.

