
 

 
Päivitetty 8.6.2021 

VisitKouvola  

markkinointi 2021   suomi  | englanti  | venäjä  | saksa 

 

Kouvolan kaupunkimarkkinointi: asumisen ja matkailun markkinointi, osaajien houkuttelu.  

Kokous- ja tapahtumapalvelu   |   Matkailuneuvontapalvelut   |   Matkailutoimialan kehittäminen 

Näkyvyys visitkouvola.fissä (yrityskortti, tuotekortit, kokouskohteet) edellyttää yhteistyösopimusta VisitKouvolan kanssa.  

 

Messut, workshopit, muut 

markkinointitapahtumat:  

KOTIMAA 

• Matkamessut, siirretty vuodelle 2022 

• Kokous- ja kongressimessut, Helsinki, 25.-26.8.2021 

• Retkelle-messut Jyväskylän Paviljongissa 18.-19.9.2021 

• Kokous- ja tapahtumapalvelun markkinointitapahtumat  

• SUOMA - ryhmämatkailun myyntipäivät 2021. Hyödynnä 
VisitKouvolan jäsenhinta! 

KV-MARKKINAT 

• Digital ITB, Berliini 10. - 14.3.2021 

• Day of Finland, Venäjä 

• Venäjän workshopit 

• Visit Finland ja SouthEast Finland – yhteistyö (saksan-
kielinen Keski-Eurooppa, Venäjä) 

Tutustumisvierailut: 

matkanjärjestäjät, media sekä 

vaikuttajat 

KOTIMAA & KV-MARKKINAT  

• VisitKouvolan yhteistyöyritykset etusijalla. Eri medioita. 

• Kokous- ja tapahtumajärjestäjät, syksy 

Kampanjat 

KOTIMAA 

• Kokous- ja tapahtumapalvelun kampanjat 

• Osaajien houkuttelu ja asumisen markkinointikampanjat 

• Kotimaan matkailun sähköinen 
yhteismarkkinointikampanja (kesäkausi) 

• Kimolan kanava - yhteismarkkinointikampanja 

• MotoGP 9.-11.7.2021 - yhteismarkkinointikampanja 

• Repovesi-Verla saavutettavuuskampanja (Repovesibussi)  

KV-MARKKINAT 

• Visit Finland ja SouthEast Finland – yhteistyö 
(saksankielinen Keski-Eurooppa, Venäjä)  

• Alueen yhteismarkkinointi valitun myyntiedustajan Lieb 
Managementin kanssa 

Valmennukset ja koulutukset  

• mm. palveluiden digitalisointi, verkkolöydettävyys, 
sähköinen markkinointi,  

• yritysbrändäys, tarinallistaminen, markkinointi, kestävä 
matkailu – Sustainable Travel Finland, 
tapahtumanjärjestämisen sähköiset työkalut.  

• Ehdota aihe! 

Kymenlaakson yhteinen vaikuttajamarkkinointi 2021  

• sitoudutaan pitkäjänteiseen vaikuttajayhteistyöhön 

• tulossa vastuullisuus ja turvallisuuskoulutus 

Mahdollisuus hyödyntää maksutonta digimarkkinoinnin 
oppimisympäristöä (DigiLearn). Kysy lisää! 

Aina mahdollisuus osallistua koulutuksiin myös etänä. 

Painotuotteet 

KOTIMAA 

• Kokouspaikkana Kouvola, kokousesite 2020-2021 
(päivitys) 

KOTIMAA & KV-MARKKINAT 

• Kouvolan matkailulehti su, en, ve 

• Kouvolan kartta 2021 su, en, ve 

• Repovesi A3-kartta su, en, ve (yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa) 

• Kimolan Kanava -esite 

• Teemareitti pyöräilijöille ja moottoripyöräilijöille 

KV-MARKKINAT 

• VisitKouvola Product Manual 2021 (englanti)  

• Southeast Finland yhteinen Produktmanual 2021 saksa 

• Visit Finland: Coast & Archipelago Product Manual en, 
saksa  

• MyHelsinki kumppanuus & Southern Finland Daytrips -
esite ja matkailuneuvonta  Helsingin rautatieasemalla. 

Paljon muuta 

• Kouvolan markkinointi asumisen paikkana ja aktiivisten 
ihmisten kaupunkina 

• Yhteistyöyritykset & VisitKouvola -Facebook-ryhmä 

• Repovesi-yhteistyö Metsähallituksen kanssa 

• Lähilomien Väylä -projekti (Kimolan Kanava) 

• VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu ja tapahtuma-
yhteistyön toimintamalli 2021  

• Alvar Aalto -kaupunkiverkosto ja Aalto-viikko Kouvolassa 
14.-22.8.2021 

• Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys ja Visitory-tilastopalvelu 

• 360°-kuvaus Google Mapsiin yhteistyöhinnalla 

• Tilaa Kouvola-esitteitä ja karttoja yrityksesi käyttöön  

• Avoin Kouvola-materiaalipankki 

• VisitKouvolan uutiskirjeet 

• Mobiilireittejä ostettavissa Citynomadissa

 


