Hyvä Luoteis-Lapin Matkailu ry:n jäsen!
Lue tämä kirje, ennen kuin päätät, maksatko tänä vuonna yhdistyksemme jäsenmaksun vai
haluaisitko kenties maksaa myös markkinointimaksun. Kirje sisältää tietoa yhdistyksen toiminnasta ja palveluista.
				Kevätterveisin Hallitus

Uutta ja tulevaa
LUOTEIS-LAPIN MATKAILU ry tekee yhteistä markkinointia Tunturi-Lappi-brändin
avulla muun muassa osallistumalla messuille,
tuottamalla markkinointiaineistoa ja julkaisemalla mainoksia eri medioissa. Tärkeässä
roolissa ovat myös yhdistyksen ylläpitämä
markkinointisivusto Tunturi-Lappi.fi ja yhdistyksen Facebook-sivut.
Matkailuyhdistys pyrkii tuottamaan jäsenistölle täsmäpalveluita toiveiden mukaan.
Tällä hetkellä fokus on palveluhakemiston
luomisessa Tunturi-Lappi.fi-sivustolle ja InJäsenmaksu
• näkyvyys Tunturi-Lappi.fi:ssä
• yhteystiedot
• logo
• yksi kuva
• linkki kotisivuille
• lyhyt palvelukuvaus
• tiedot tapahtumakalenteriin
• paikkamerkintä ja perustiedot
InfoGis-karttapalvelussa
• kuvapankin käyttöoikeus
• Facebook-linkitys

foGis-karttapalveluun. Visionamme on Muonion ja koko Tunturi-Lapin alueen keskitetty
infoalusta, jonka avulla houkuttelemme
alueelle lisää asiakkaita ja jonka avulla myös
itse löydämme kaikkien alueen toimijoiden
tärkeimmät tiedot.
Tarjoamme kaikille jäsenillemme jäsenmaksua vastaan perusnäkyvyyden sivustolla.
Lisää näkyvyyttä netissä sekä esimerkiksi
messuilla saa kätevästi markkinointimaksulla, joka kattaa kaikki yhdistyksen tämän
vuoden markkinointitoimet. Jäsen voi vaihtoehtoisesti myös valita käyttöönsä erikseen
hinnoiteltuja yksittäisiä markkinointitoimia.
Markkinointimaksu

JÄSENMAKSU
120 €/vuosi
(alv 0)
MARKKINOINTIMAKSU
190 €
(+ alv 24%)

Latukartta veti kävijöitä
TUNTURI-LAPPI.FI-nettisivuston ulkoasu
päivitettiin viime vuoden lopulla. Sivuston
sisältöä on uudistettu pienin askelin: tammikuussa otettiin käyttöön tapahtumakalenteri
ja hiihtolomakauden alkuun valmistui ajantasainen latukarttapalvelu.
Muonion latujen kunto ja latukoneiden
ajotiedot osoittautuivat heti vetonaulaksi.
Huhtikuussa sivustolla kirjattiin runsaat 3700

• lisänäkyvyys Tunturi-Lappi.fisivustolla
• oma sivu (tunturi-lappi.fi/yritys)
• kuvagalleria sivulle
• linkitys Booking.com-palveluun
tai yrityksen omaan verkko-		
kauppaan
• näkyvyys matkailumessuilla
• näkyvyys lehti-ilmoituksissa
• näkyvyys muussa markkinointiaineistossa

eri kävijää. Sivulatauksia oli 12 500, ja niistä
yli puolet kohdistui latukarttaan. Vilkkain
päivä oli pitkäperjantai, jolloin latukartalla
vieraili 450 eri kävijää.
Latukartta on osa matkailuyhdistyksen
hankkimaa InfoGis-karttapalvelua. Palveluun
lisätään lähiaikoina paitsi yhdistyksen jäsenten tietoja myös alueen muita matkailupalveluja sekä esimerkiksi vaellus-, melonta- ja
pyöräilyreitit.
• tunturi-lappi.fi/latukartta

käännä

Facebook luo mielikuvia
YHDISTYKSEN Facebook-sivuilla julkaistaan ja jaetaan jäsenyritysten tuottamaa sisältöä sekä muita alueeseen liittyviä positiivisia
uutisia tai julkaisuja. Tykkääjiä sivuilla on jo
yli 1300!
Tavoitteena sekä nettisivuilla että Facebookissa on tuottaa myönteisiä mielikuvia
sekä jakaa luotettavaa tietoa niin potentiaalisille asiakkaille kuin myös paikallisille
asukkaille ja toimijoille.
Nettisivujen ja Facebookin avulla kuten
myös muiden markkinointitoimiensa kautta
yhdistys pyrkii tukemaan ja auttamaan jä-

Hallitus 2014
• Riikka Holopainen, pj,
p. 040 735 3631
• Oona Kuru, siht., p. 0400 505 952
• Tarja Veisto, vpj, p. 0400 905 863
• Minna Back-Tolonen, 			
p. 040 835 4064
• Juhani Lehtonen, p. 040 527 5727
• Paula Pekonen, p. 040 550 8436
• Hanna Huhtamäki, 			
p. 040 578 6687

senten omien tapahtumien kehittämistä sekä
luomaan tähän tarvittavaa verkostoa.
Jäsenillä omat tietosivut
Matkailuyhdistyksen jäsensivuilla on tietoa
yhdistyksen toiminnasta sekä matkailuun ja
yritystoimintaan liittyviä ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia.
Yhdistyksen kokouskutsut, pöytäkirjat
kuten myös toimintasuunnitelma löytyvät
jäsensivuilta. Sivujen kautta voi myös esimerkiksi jättää jäsenhakemuksen tai ilmoittaa
yhteystietojen muutoksista.
• http://yhdistys.tunturi-lappi.fi

Työryhmät

REITTITYÖPAJA
kokoontuu
Pekosen kodalla
to 12.6. klo 17.30.
Tervetuloa!

Asiantuntijajäsenet
• Päivi Lapiolahti, Muonion kunta
• Ritva Saarensalmi, Metsähallitus

Säännöissä sanottua
YHDISTYKSEN tarkoituksena on yhdistää
Luoteis-Lapin seudun matkailuyritykset sekä
matkailuun liittyvät yritykset, yhteisöt ja
henkilöt valvomaan niiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja,
edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja
parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
seuraa toimialojensa taloudellista kehitystä ja
lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloit-

Työryhmät ovat avoimia kaikille.
Jos työskentely aihealueen parissa
kiinnostaa, ota yhteyttä ryhmän
vetäjään.
• Sosiaalisen median työryhmä, 		
vetäjä Oona Kuru
• Reittityöryhmä, Paula Pekonen
• Markkinointi- ja kv-asioiden 		
työryhmä, Riikka Holopainen ja
Jaakko Kangosjärvi
• Tapahtumatyöryhmä, Tarja Veisto

teita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys
ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä
kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia
selvityksiä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta ja suorittaa rahankeräystä
asianomaisen luvan hankittuaan.

