MEDIAKORTTI 2022
Moikka!
Musta vähän tuntuu, että me voitais olla hyviä yhdessä. Mitä sanoisit, jos löisimme
hynttyyt yhteen ja houkuttelisimme matkailijoita entistä enemmän Poriin? Tämä
vuosi oli mahtava ja yöpymisiä kesä-elokuussa keskimäärin yli 15 % enemmän viime vuoteen verrattuna. Kiinnostus Poria kohtaan näkyi myös Visit Porin verkkosivuilla, jossa käyttäjiä oli kesäkuusta elokuun loppuun 116 % enemmän kuin vuotta
aiemmin.
Rohkenen siis väittää, että olen aikamoinen saalis ja meidän kannattaisi ehdottomasti yhdessä tehdä kaupunkia entistä paremmin löydettäväksi, saavutettavaksi
ja palveluita helpommin ostettavaksi.
Ensi vuonna niin visitpori.fi kuin visityyteri.fi -sivustotkin tehdään myös ruotsiksi.

Rakkaudella Porista
-kumppanuus

Rakkaudella Porista
-peruskumppanuus

Rakkaudella Porista
-pluskumppanuus

0€

300 €

600 €

• Näkyvyys visitpori.fi tai

businesspori.fi suomenkielisellä
sivustolla riippuen yrityksen toimialasta.

• Rakkaudella Porista -leima, jota

yritys voi käyttää oman tuotteen
ja/ tai palvelun viestintää ja markkinointia varten.

• Visit Porin järjestämiä koulutuksia.
• Kumppanikirje ajankohtaisista
asioista.

• Visit Pori tarjoaa verkkokauppaalustan paikallisille palveluille,
tutustu shop.visitpori.fi.

Yhteistyökumppanuus on
pituudeltaan kalenterivuosi
(tammi-joulukuu).

• Yrityksen oma palvelukortti

visitpori.fi -sivustolle suomeksi,
englanniksi, saksaksi ja nyt
myös ruotsiksi.
Visit Pori huolehtii käännöksistä.

• Yrityksen rivitiedot matkailuesitteessä kieliversioineen (suomi,
englanti, saksa).

• Hakukonemarkkinointi – ostettua
Google-hakukonemainontaa
visitpori.fi -sivustolle kategorioittain. (Syö ja juo, Majoitu ja nauti,
jne.).

• Rakkaudella Porista -leima, jota

• Kumppanikirje ajankohtaisista
asioista.

• Visit Porin markkinointiosaa• Kumppaneiden oma fb-ryhmä

ajankohtaisen tiedon jakamiseen.

• Visit Porin järjestämiä koulutuksia.

• Muita markkinointitoimenpiteitä,
ehdota meille!

• Visit Porin tarjoama verkkomarjukka.heino@visitpori.fi

nuudessa.

LISÄKSI:

• 1 kpl somen sponsoroitu ryhmänosto Visit Porin kanavissa. Visit
Pori tekee sisältösuunnittelun ja
-tuotannon.

• TOP-sisältömarkkinointiartikkeli
visitpori.fi:ssä ja Visit Porin
some-kanavissa. Visit Pori tekee
sisältösuunnittelun ja -tuotannon.

yritys voi käyttää oman tuotteen
ja/tai palvelun viestintää ja markkinointia varten.

minen.

Kysy lisää ja tule
kumppaniksi:
Marjukka Heino
puh. 044 701 7922

• Samat edut kuin peruskumppa-

kauppa-alusta paikallisille palveluille, tutustu shop.visitpori.fi.

Lisäpalvelut
Useamman kuin yhden
kohteen yritykset:
•Rakkaudella Porista
-kumppanuus 0 €,
•Rakkaudella Porista
-peruskumppanuus 100 € /
  lisäkohde
•Rakkaudella Porista
-pluskumppanuus 200 € /
   lisäkohde.
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