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VisitKouvolan ja yritysten välisen yhteistyön pohjana ovat palvelupaketit. Palvelupaketteja koskeva yhteistyösopimus 

tehdään juridisen palveluntuottajan kanssa (sopimus on yrityskohtainen). Vuoden 2018 paketit ja niiden sisältö:  

 

PIENI PAKETTI, 150 eur + alv 24 % /vuosi (Kouvolan alueen ulkopuoliset yritykset 225 € + alv 24 %/v) 

• VisitKouvola – yhteistyö sisältäen mm. yhteisnäkyvyyttä ja markkinointia sähköisesti ja erilaisissa 

markkinointitapahtumissa, koulutuksia ja yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia.  

• visitkouvola.fi – sivut: yritys- ja tuotenäkyvyys sis. kielikäännökset suomi, venäjä ja englanti (tuotekorttien 

määrä max 3 kpl /vuosi), tilastoja, strategioita, raportteja ja markkinointimateriaaleja yritysten käyttöön.  

• VisitKouvola – sosiaalisen median kanavat yritysten käytössä   

• Yksi vapaavalintainen koulutus v. 2018, 1 hlö/yritys.  

 

ISO PAKETTI, 500 eur + alv 24 % /vuosi, (Kouvolan alueen ulkopuoliset yritykset 750 € + alv 24 %/v) 

• VisitKouvola – yhteistyö sisältäen mm. yhteisnäkyvyyttä ja markkinointia sähköisesti ja erilaisissa 

markkinointitapahtumissa, koulutuksia ja yhteisiä verkostoitumistilaisuuksia.  

• visitkouvola.fi – sivut: yritys- ja tuotenäkyvyys sis. kielikäännökset suomi, venäjä ja englanti (tuotekorttien 

määrä max 12 kpl /vuosi), tilastoja, strategioita, raportteja ja markkinointimateriaaleja yritysten käyttöön.  

• VisitKouvola – sosiaalisen median kanavat yritysten käytössä  

• Erityisnosto visitkouvola.fi-sivustolla medialle/matkanjärjestäjille, suomi, venäjä, englanti 

• Näkyvyys VisitKouvolan uutiskirjeissä (su, ve, eng) sisältäen sisällöntuotannot, kaikkia 1/vuosi 

• Yksi vapaavalintainen koulutus vuoden 2018 aikana, 1 hlö/yritys.  

• Matkanjärjestäjä- tai mediavierailu yritykseen, 1/vuosi 

 

KÄRKIYRITYSTEN PAKETTI, alkaen 2000 eur + alv 24 % /vuosi (Kouvolan alueen ulkopuoliset yritykset 

alkaen 3000 € + alv 24 %/v) 

Paketilla saa Ison paketin lisäksi seuraavat palvelut:  

• Tuotekorttien määrää ei rajoitettu (yrityksen tarpeen mukaan) 

• Osallistuminen yhteen VisitKouvolan järjestämään markkinointitapahtumaan 

• Kolme vapaavalintaista koulutusta v. 2018 aikana, 1 hlö/yritys. 

• Näkyvyys VisitKouvolan uutiskirjeissä (su, ve, eng) sisältäen sisällöntuotannot, kaikkia 2/vuosi 

• VisitKouvolan Venäjän some-ryhmän VKontakten nostot 2 krt/vuosi 

• Citynomadi – reitti - yritys toimittaa tekstit ja kuvat ja VisitKouvola vastaa teknisestä osuudesta Citynomadiin 

• Esitejakelu-yhteistyö (yrityksen esite jakelussa matkailuneuvonnan jalkautuessa) 

• Vaikutusmahdollisuus ja osallistuminen VisitKouvola-markkinointiryhmässä 

• Yrityskohtainen raportti vuoden lopussa 

 

Sovittavissa olevia toimenpiteitä mm: 

• Messu- ja myyntitapahtumat 

• Sisältömarkkinointi ja kilpailuyhteistyö VisitKouvolan some-kanavissa 

• Esitteet, Kouvola-kartta ja esitejakelu-yhteistyö  

• Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut ja medianäkyvyys 

• Avaimet käteen-mobiilireitti VisitKouvolan tekemänä 

 
          Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

http://www.kinno.fi/

