
 

 

VisitKouvola & yritykset | MATKAILUMARKKINOINNIN MENU 2023  
 

Maksuttomat toimenpiteet  
• Näkyvyys visitkouvola.fi sivustolla läpi vuoden  

• Yritysten some-sisältöjen jako VisitKouvolan sisällöntuottajien toimesta aiheista ja 

sisällöistä riippuen Facebookissa ja Instagramissa   

• Esitteiden ja karttojen laaja jakelu ympäri Kouvolaa, niitä saatavilla myös pyynnöstä 

matkailuyrityksille suoraan kohteisiin  

• Aluemarkkinointi tilaisuuksissa, uutiskirjeissä (4 kpl) ja digitaalisissa kanavissa 

  

Maksulliset toimenpiteet 
• Printti  

 Matkailuesite 2023 (tehty)  

 Media Maps -kartta 2023 (tehty)  

 Pieni repäistävä kaupunkikartta - kesä 2023 (hinta tarkentuu) 

  

• Digimainonta (hinta ilmoitetaan toimenpidekohtaisesti kampanjan laajuuden mukaan) 

Teemoitetut somekampanjat ja laajemmat digikampanjat (esim. natiiviartikkelit). 

Kampanjoihin kuuluu esimerkiksi artikkelituotanto, uutiskirje ja monikanavainen 

näkyvyys (Facebook, Instagram, Google Adwords, Google Display | Alma Media, 

Sanoma 

 kesäkampanja – touko/kesäkuu  

 pikkujoulukampanja – loka/marraskuu  

 Vaikuttajamarkkinointi. Yrityksen maksuosuus on esim. vieraanvaraisuuden 

osoittaminen. 

  

• Messut  
 VisitKouvolan Matkailutreffit keväällä 2023 / kesäkausi (hinta tarkentuu) 

 VisitKouvolan Matkailutreffit syksyllä 2023 / Pikkujoulu- ja talvikausi (hinta tarkentuu) 

 K50-messut, Tampere 25.2.2023  

o esitejakelu VisitKouvolan pisteessä 100 €/yritys/esite 

 Outdoor Expo, Helsinki Messukeskus 30.3.-2.4.2023. (Yhteistyössä Mäntyharjun kunta) 



 

 

o yrityksen osallistuminen VisitKouvolan osastolle (sis. oma esittelijä ja 

esitejakelu) 400 €/yritys 

 mahdollisesti: Kotimaan Matkailumessut Tampere 6.-7.5.2023 (hinta tarkentuu) 

  

• Matkanjärjestäjävierailut teemoittain, yrityksen maksuosuus on esim. vieraanvaraisuuden 

osoittaminen  

 Makumatka  

 Puutarha  

 kv-markkinointi: Saksa - toukokuu ja syksy  

  

• Mediavierailut teemoittain, yrityksen maksuosuus on esim. vieraanvaraisuuden 

osoittaminen  

 Puutarha 

 Lähiruokaa, juomaa ja muuta hyvää 

  

 Pop up -tempaukset ja Kouvola-info tapahtumissa vuoden aikana VisitKouvolan kanssa 

(hinta tarkentuu tapahtumittain) 

 

 Kokous- ja tapahtumatoimijoiden palvelupaketti (200 € per yritys) sisältäen: 

o Kohdevierailut 1-2 kertaa vuodessa (sihteerit, tapahtumajärjestäjät jne). Vierailukohteet 

tarjoavat vieraanvaraisuutta, VisitKouvola vastaa kutsumisesta, kuljetuksesta ja osittain 

mahdollisista majoituskuluista.  

o Toimijoiden oma verkostoitumistapahtuma 3 kertaa vuodessa  

o Kokous- ja tapahtuma-asiantuntijan palvelut (liidien haku, edustus tapahtumissa, kv-

mahdollisuudet)  

o Edustus BUSO-yritysverkostossa VisitKouvolan toimesta 

o Edustus Kongressi-messuilla 2023 

o Toimialan omat uutiskirjeet 1-2 vuodessa (Evento, Kokouspiste, Business Finland)  

 

Olen alustavasti kiinnostunut osallistumaan merkitsemiini toimenpiteisiin. Osallistuminen 

vahvistetaan erikseen.  

Yritys    ________________________________________________ 

Yhteyshenkilö  ________________________________________________ 

Yhteystiedot   ________________________________________________ 

Hintoihin lisätään alv 24 % 
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