
Yhteistyökumppaninamme pääset  
mukaan markkinointikampanjoihin ja 
–tilaisuuksiin, esitteisiin ja
visitkouvola.fi - yhteisnäkyvyyteen
ja moniin muihin toimenpiteisiin.

VisitKouvolan ja yritysten välisen 
yhteistyön pohjana ovat 
PALVELUPAKETTISOPIMUKSET,  
jotka tehdään aina yrityskohtaisesti. 

PALVELUPAKETTI PIENI  ISO  KÄRKIYRITYKSET
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Hinta 150 €* 500 €* 2000 €* 

Yrityskortti: visitkouvola.fi 
(su, ve, eng) Kyllä Kyllä Kyllä 

Tuotekortit: visitkouvola.fi 3 kpl/v 12 kpl/v Ei rajoitusta 

Erityisnosto: visitkouvola.fi  - Kyllä Kyllä 

Kuvaus tuotemanuaaliin Kyllä Kyllä Kyllä 
englanninkielinen, 
jaetaan matkanjärjestäjille 

Kohteen 360ª  kuvaus Yhteistyöhintaan Yhteistyöhintaan Yhteistyöhintaan

Kokous- ja tapahtumatilojen esittely Kyllä Kyllä Kyllä 
sis. mm. sähköinen tarjouspyyntölomake 

Näkyvyys VisitKouvolan uutiskirjeissä - 1 x vuodessa 2 x vuodessa 
(su, ve, eng) sis. sisällöntuotannot 

Matkanjärjestäjä- tai  - 1 x vuodessa 1 x vuodessa 
mediavierailu yritykseen 

Yrityksen esitteiden jakelu kesällä - Kyllä Kyllä 
VisitKouvolan pop up-infopisteessä

Maksuton osallistuminen VisitKouvolan - - 1 x vuodessa 
markkinointitapahtumaan 

Vapaavalintaisia koulutuksia 1 kpl  1 kpl 3 kpl 
v. 2020 aikana, 1 hlö/yritys

VisitKouvolan Venäjän some-ryhmän - - 2  x vuodessa 
VKontakten nostot 

Citynomadi – reitti  - - Kyllä 
Yritys toimittaa tekstit ja kuvat, 
VisitKouvola vastaa teknisestä osuudesta 

Yrityskohtainen raportti vuoden lopussa - - Kyllä

VISITKOUVOLA
PALVELUPAKETIT

KOUVOLAN MATKAILUN JA KAUPAN ALAN YRITYKSILLE 2020

KAIKKI PALVELUPAKETIT SISÄLTÄVÄT ERIKSEEN MAINITTUJEN LISÄKSI:

1.VisitKouvola-yhteistyö: Yhteisnäkyvyys ja -mark-
kinointi (sähköinen, esitteet, tapahtumat), koulutukset,
verkostoitumistilaisuudet.
2. Visitkouvola.fi-sivut: Yritys- ja tuotenäkyvyys, sis.
käännökset su, eng, ve (tuotekorttien määrä riippuu pake-
tin koosta). Mahdollisesti kokous- ja tapahtumapakettien
esittely Kokoukset ja ryhmät -osiossa suomenkielellä.
3. VisitKouvola - sosiaalisen median kanavat yritysten
käytössä.

4. Maksuttomat koulutukset: 1 kpl/1hlö/yritys
(paitsi kärkiyritykset 3 kpl).
5. Mahdollisuus ostaa ilmoitustilaa v. 2020 esitteistä,
kartasta ja yhteiskampanjoista (su, eng,ve).
6. VisitKouvola - yhteistyöyritysten oma ryhmä
Facebookissa.
7. Tilastoja, strategioita, raportteja ja markkinointi-
materiaaleja yritysten käyttöön.
8. Avoin Kouvola-materiaalipankki UUTTA!

TOIVOMME YHTEISTYÖKUMPPANEIDEMME SITOUTUVAN KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEISIIN.


