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YHTEISTYÖSOPIMUS 2018 KOUVOLAN ULKOPUOLISILLE YRITYKSILLE 

Kouvolan matkailun yhteismarkkinointi perustuu uuteen toimintamalliin, pohjautuen VisitKouvolan markkinoin-
tistrategiaan. VisitKouvolan tehtävänä on tarjota alueen matkailutoimijoille markkinointitukea. Tarjoamme Vi-
sitKouvolan omat kanavat yhteistyökumppaniemme käyttöön samoin tarjoamme erilaiset markkinointikampan-
jat toteutettavaksi yhteistyössä. 

VisitKouvola vastaa myös alueen katto- eli brändimarkkinoinnista. Markkinoinnin toimenpiteitä seurataan vali-
tuilla mittareilla, joiden avulla kerätään dataa toiminnan analysoinnin pohjaksi. Toiminnan tavoitteena on edes-
auttaa yrityksiä lisäämään myyntiään valituissa kohderyhmissä. 

Tällä sopimuksella sovitaan yhteistyökumppanin osallistumisesta VisitKouvolan yhteistyöhön vuonna 2018. 
Palvelupakettien sisällöt on esitelty liitteessä ”VisitKouvola - palvelupaketit Kouvolan matkailun ja kaupan yri-
tyksille vuonna 2018”. 

Sopimuskumppanin tulee olla yritys (juridinen yksikkö). Muut tapaukset neuvotellaan erikseen. 

Palveluntarjoaja:  Kouvola Innovation Oy | VisitKouvola, Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola 

Asiakas: Yrityksen virallinen nimi: _______________________________________ 

Y-tunnus: ___________________________________________________

Laskutusosoite: ______________________________________________ 

Postinumero ja –toimipaikka: ___________________________________ 

Mahdollinen sähköinen laskutusosoite: ___________________________ 

____________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö: _______________________________________________ 

Puhelinnumero: ______________________________________________ 

Sähköpostiosoite: _____________________________________________ 

Paketti 1: □
Paketti 2: □
Paketti 3: □ 

PIENI PAKETTI, 225 € + alv 24 %/vuosi 

ISO PAKETTI, 750 € + alv 24 %/vuosi 

KÄRKIYRITYSTEN PAKETTI, alk. 3.000 €  + alv 24 %/vuosi 

Sopimushinta _______ € + alv 24 %/vuosi, sovitut toimen- 
   piteet erillisessä liitteessä. 
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Sopimusehdot:  
Sopimuskausi on 1.1. – 31.12.2018 ja sopimus jatkuu sen jälkeen automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jom-
pikumpi osapuoli irtisano sopimusta vähintään 1 kk ennen kunkin sopimuskauden loppua.   
 

            
 
Allekirjoitukset: 
 
 Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
 Kouvolassa _____/_____201__  
 
 
 Kouvola Innovation Oy|VisitKouvola:  Yrityksen allekirjoitus: 
 
  
 ________________________________                  __________________________________________ 
 Kirsi Vainio     Nimenselvennys: 
 
    
  
Sopimus tulee palauttaa sähköisesti (skannattuna) osoitteeseen matkailu@kinno.fi tai postitse 
osoitteeseen: Kouvola Innovation Oy/VisitKouvola, Yhteistyösopimus, Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola. 

 
 

 
 
*) Markkinointistrategia on saatavilla osoitteessa: http://visitkouvola.fi/fi/markkinoinnin-palvelupaketit  
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