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Yhteistyösopimuksien kautta seitsemän kuntaa ovat osa Visit Jyväskylän 
markkinoimaa Jyväskylän seudun matkailualuetta. 

Sopimus pitää sisällään kaikki matkailumarkkinoinnin ja 
matkailuneuvonnan palvelut 

Sopimuskuntien kaikki matkailutoimijat / yritykset voivat osallistua 
yhteismarkkinoinnin toimenpiteisiin samalla rahoitusperiaatteella

Matkailuyhteistyö Jyväskylän seudulla
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Toiminta-/ rahoitusperiaate yhteismarkkinointitoimissa

Visit
Jyväskylä 
50-60 %

Osallistuvat
yritykset (*) 
yhteensä
40-50 %

Esim. 
Kampanjabudjetti
=> KAMPANJAN         

TOTEUTUS

* Jyväskylän ja yhteistyökuntien alueen yritykset/matkailutoimijat
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Visit Jyväskylän palvelut: 

Matkailualuetta markkinoidaan 
valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti Visit Jyväskylä edellä, 
mutta matkailutarjonta koostuu vuosittain myös 
neuvoteltujen ympäröivien kuntien 
matkailusisällöistä.

Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Hankasalmi
Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen

Matkailumarkkinointi Matkailuneuvonta
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Matkailumarkkinointi

Susanne Sarvilinna 
markkinointipäällikkö
susanne.sarvilinna@jkl.fi,  p. 0400 885 786

Sini Tirronen
markkinointisuunnittelija
sini.tirronen@jkl.fi,  p. 0400 278 920

Johanna Maasola
matkailukoordinaattori
johanna.maasola@jkl.fi, p. 050 448 2954

Matkailuneuvonta

Maija Nurminen 
Matkailuneuvoja

Heidi Jämsen
Matkailuneuvoja• budjetti & strategia

• verkostoyhteistyö
• markkinoinnin teemat ja kokonaisuudet
• kohderyhmämarkkinointi: Lasten Löytöretkiyhteistyö
• media/viestintä/tiedotus/tekstit 
• kampanjat
• messut/ tilaisuudet

• Visit Jyväskylän digitaaliset ratkaisut
• visitjyvaskyla.fi –sivusto, sosiaalisen median kanavat
• esite- ja karttatuotanto
• kuva-asiat, Visit Jyväskylän kuvapankki
• graafinen  suunnittelu / taittotyöt, 
• laskutukset, palkkiot

• kansainväl. matkailumarkkinointimarkkinointitoimet
• matkanjärjestäjä-, bloggaaja- ja mediavierailut
• yritysyhteistyö
• tuotteistus ja paketointi
• kohderyhmämarkkinointi: Ihannaiset

asiantunteva tieto Jyväskylän seudun käyntikohteista, tapahtumista, palveluista ja 
aktiviteettimahdollisuuksista
esitetilaukset
opasvälitys ja opastuksiin liittyvien ohjelmien suunnittelu
Jyväskylän seudun tapahtumakalenteri
messu- ja myyntikierroksille osallistuminen
omatoimiseen tiedonhakuun asiakkaille ilmainen nettipiste
Liikkuva matkailuneuvonta – matkailijoiden suosimat paikat ja tapahtumat.
Digitaalinen asiakaspalvelu ja ajankohtaisen sisällön tuottaminen
Alueen esitteet ja kartat
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KV- matkailu

Digitaalisuus

Liikunta- ja 
hyvinvointiteemalla 

erottautuminen 

Tapahtumatoiminnan 
kehittäminen

Yhteistyöllä erinomaisia 
asiakaskokemuksia

VISIT JYVÄSKYLÄN STRATEGISET KÄRKIVALINNAT

Kotimaa
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Vuoden 2018 painopisteet

Matkailussa keskitytään vuonna 2018 Visit Jyväskylän strategisten 
linjausten mukaisesti kansainväliseen matkailumarkkinointiin, 
digitaalisten kanavien kehittämiseen, monipuolisen markkinointisisällön 
tuotantoon, kumppanuuksiin sekä suosittelumarkkinoinnin lisäämiseen. 

Tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden rekisteröityjä 
yöpymisiä Jyväskylän seudulla 12%.
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Visit Jyväskylä -verkostoyhteistyö

Sidosryhmä

• Matkailuyritykset
• Tapahtumajärjestäjät
• Kulttuuritoimijat
• Ravintola- ja majoitusliikkeet
• Urheiluseurat
• Yhteistyökunnat
• Oppilaitokset
• Keski-Suomen liitto
• ELY
• Hankkeet
• Myyjät
• Poikkitoimialallinen yritysyhteistyö

Valtakunnalliset ja kansainväliset 
markkinointikumppanuudet

• Visit Finland
• Muut matkailualueet
• Aalto-kaupunkien verkosto
• Strategiset-/ brändi- kumppanuudet 

(urheiluseurat,  Sauna From Finland, 
retkipaikka.fi, kulttuuriorganisaatiot)

Matkailun ideariihi
• Teemalliset tapaamiset 2-3x vuodessa
• Vaihtelevat matkailuun liittyvät teemat

Maksuttomia
• Vaihtelevat osallistujat ja asiantuntijat
• Koulutusta, keskustelua, ideointia, 

verkostoitumista

Markkinointijalostamo
• Työryhmä 10-12 hlöä
• Nimetyt vakijäsenet
• Kokoontuu 4-6 x vuodessa
• Työstää ja jalostaa syntyneitä 

markkinointi-ideoita käytännön 
toiminnaksi, seuraa ja suunnittelee 
toimintaa.

AKTIIVINEN ROOLI 
YHTEISTYÖSSÄ, TYÖRYHMISSÄ 

JA VERKOSTOISSA
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Mediatiedotteet

MESSUT JA MYYNTIKIERROKSET

PRINTTITUOTTEET: ESITTEET JA KARTAT

YLEIS- JA IMAGOMARKKINOINTI 

KOHDENNETTU MARKKINOINTI
ympärivuotinen, sopimuksellinen, kohdennettua, mitattavaa

SÄHKÖISET MARKKINOINTIKANAVAT JA DIGIRATKAISUT

VIESTINTÄ/TIEDOTUS:
Uutiskirjeet (sidosryhmät ja kohdennetut asiakasryhmät) mediatiedotteet, matkailutilaisuudet, kunta- ja yritysvierailut

VIDEOT, BLOGIT, ARTIKKELIT, KAUPALLISET YHTEISTYÖT

TEEMALLISET KOKONAISUUDET
Alvar Aalto, Lasten Löytöretket, Joulukylä, IhanNaiset

BLOGGARI-, MEDIA-, JA 
MATKANJÄRJESTÄJÄVIERAILUT APU  TUOTTEISTAMISESSA VALMENNUKSET JA KOULUTUKSET

KAMPANJAT

TOIMINNAN
OSA-ALUEET 2018

Ks. tarkempi toimenpidekalenteri
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Digitaalinen näkyvyys
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Visit Jyväskylä digitaalisesti

visitjyvaskyla.fi -
verkkoportaali

• Matkailijalle:
FI, EN, DE, RU
sv, es, fr, it, jp

• Ammattilaiselle:
FI, EN

Sosiaalisen median 
kanavat

• Facebook
@visitjyvaskyla

• Instagram
@visitjyvaskyla

• Twitter
@VisitJyvaskyla

• YouTube
Visit Jyväskylä

• Pinterest
• Google

Digitaalinen 
asiakaspalvelu

• Sähköposti, 
palautekanavat

• Chat-palvelu
• Skype
• Facebook

Digitaaliset 
kampanjat

• Adwords
• Display
• Facebook
• Remarketing
• TripAdvisor
• visitjyvaskyla.fi
• Kumppanuudet 

(Visit Finland, 
Retkipaikka, 
seurat jne.)

Muut digitaaliset 
kanavat ja työkalut

• Uutiskirje
Campaign Monitor

• AR
Arilyn

• Kuvapankki:
visitjyvaskyla.kuvat.fi

• TripAdvisor
Premium partner

• Tapahtuma-
kalenteri
jyvaskyla.fi/
tapahtumat

• Citynomadi
• Tilahakupalvelu

jyvaskyla.fi/
neuvonta/tilahaku/

• Screen
(mainoseditori)

• Cardu
• Google

#visitjyvaskyla
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2017, mm.

Palautteiden ja auditoinnin mukaiset 
toimenpiteet

Kampanjasivusto (EN) 
Nettisivujen kielivalikoimaan kaksi 

uutta kieltä: ES, FR
Suomi 100 sivustot
Alvar Aalto sivustojen kehitys (FI, EN)
Tavoitteiden ja kohderyhmien 

kirkastaminen some-kanavissa yhdessä 
digikumppanin kanssa

Uusi somekanava: Pinterest
Ensimmäiset AR-toteutukset
Yhteistyön käynnistäminen Retkipaikan 

kanssa
Uudet videoulostulot yht. 11 kpl: mm.  JJK       

yhteistyö (liikuntahaasteet), 
JYP yhteistyö (Experience Jyväskylä like
Yonkman), ”Ihmiset kertovat” videosarja

Kaikkiaan 8 kpl digikampanjakokonaisuutta

• VISITJYVASKYLA.FI
istunnot: 235 287 (n. +30%)
sivukatselut: 526 011 (n.+25%)
käyttäjät: 176 344 (n. +29 %)

• VISITJYVASKYLA.KUVAT.FI
istunnot: 464
sivukatselut: 6 025

• FACEBOOK
Tykkääjät: 7 083

• INSTAGRAM
Seuraajat: 2 673

• YOUTUBE
Seuraajat: 67
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2018, mm. 

Ammattilaispuoli EN julkaistu
Digikumppani 2018 kilpailutus
Palautteiden ja auditoinnin mukaiset toimenpiteet
Alvar Aalto sivujen kehitys (RU, DE)
Sähköpostimarkkinoinnin uudistaminen
Nettisivujen kielivalikoimaan kaksi uutta kieltä: 

IT, JP
Englanninkielisen sivuston jatkokehitys
AR-toteutuksien ulostulo, (uudet toteutukset,      

jatkokehitys kaupungilla, oppilaitosyhteistyö)
Uusi somekanava: Twitter
TripAdvisor Premium Partner
Sosiaalisen median strategian toimeenpano  

(YouTube, Twitter boost)
Asiakaskohtaamisten digitalisaation seuraavat  

stepit (matkailuneuvonta)
EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiset 

toimenpiteet ja niihin varautuminen
Mobiilinäkymän edelleen kehittäminen
Uudet videoulostulot: Alvar Aalto, 2 kpl erityylisiä    

koostevideoita kansainvälisille markkinoille, 
liikuntateemainen video

VISITJYVASKYLA.FI

Maat:
1) Suomi  2) Saksa  3) USA
4) Venäjä 5) Espanja 6) Ruotsi
7) Iso-Britannia 8) Eesti 
9) Ranska  10) Italia

Suosituimpia sivustoja:
• Etusivu / suomi
• Majoitu & nauti
• Etusivu / englanti
• Suositut nähtävyydet & maamerkit
• Joulukylä Jyväskylä
• Ravintolat & kahvilat
• Festivaalit, kulttuuri & erikoistapahtumat
• Matkakeskus
• Lasten Löytöretket
• Harjun näkötorni
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Digitaalisen markkinoinnin kampanjat 2017
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• Alvar Aalto - tavoitteena ohjata verkkosivulle kävijöitä, lisätä tietoisuutta Jyväskylästä Alvar Aallon 
kaupunkina

• Tapahtumat – Tavoitteena lisätä tapahtumien tunnettuutta ja ohjata liikennettä Visit Jyväskylän 
Tapahtumat–sivuille

• Lasten Löytöretket kesä – Markkinoinnin tavoitteena tietoisuuden kasvattaminen tarjonnan 
monipuolisuudesta, kerätä asiakasrekisteriä lapsiperhekohderyhmästä, aktivoida 
suosittelumarkkinointia 

• Brändikampanja – Tavoitteena olla kilpailussa mukana Googlen hakutuloksissa kun henkilö etsii 
matkaideoita Suomessa

• KV-kampanja – Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen Keski-Suomesta ja Jyväskylästä Saksalaisille 
matkailijoille, sekä Imagon kasvattaminen.

• Saada jäämään yöksi, unohtamatta mitä päivässä voi tehdä. Uutiskirjeen tilaus
• Rallit –Tavoitteena ohjata liikennettä Visit Jyväskylän Neste Rally Finland –sivulle, sekä korostaa 

rallipaketteja, moottoriurheilupaketteja ja tapahtumia
• Liikuntahaaste - Tavoitteena on tuoda esiin Jyväskylää liikunnan- ja hyvinvoinnin matkailualueena 

sekä aktivoida matkailijat ja paikalliset jakamaan liikuntahaastekokemuksiaan Instagramissa.
• Lasten Löytöretket talvi *ei mukana raportissa

• Joulukylä – Tietoisuuden kasvattaminen Joulukylä Jyväskylä tapahtumakokonaisuuden tarjonnasta

• Muu markkinointi, Taidemuseo tilaajana: 
Ihannaiset tarjoukset

Kampanjat 2017
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10 203 891
Mainosnäyttöä

Yhteistulokset 2017

KAMPANJA-AIKA:
Maaliskuu-Joulukuu 2017

TAVOITTEET:

 Näkyvyys
 Liikenne Visit 

Jyväskylän sivustolle
 Sitoutuminen
 Vuorovaikutuksen 

kasvu
 Näkyvyys Googlen 

hakutuloksissa

MAINONNAN 
KATTAVUUS:

566 339

Sivustoklikkaukset:

29 282
GOOGLE  VS FACEBOOK

14 215         15 067

KANAVAT:

8 151 172 2 052 719

KOHDENNUS:
Suomi, Saksa & Keski-Eurooppa

*ei sisällä Lasten Löytöretket talvi –kampanjan tuloksia



visitjyvaskyla.fi
Klikkausprosentti yli 5%

Parhaiten toimineet mainokset Facebook 2017
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Parhaiten toimineita mainoksia Google 2017
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Esimerkkejä yrityskohtaisista mainoksista 2017



visitjyvaskyla.fi

Tarkennuksia mainonnan 
lukuihin:

• Näyttökerta – mainostesi katselujen lukumäärä

• Kattavuuslukeman osalta yhteensä oleva lukema on Facebookin raporteissa koko kampanjan tilastoidut yksittäiset 
henkilöt. Yhteenlaskettuna mainoksien kattavuus on eri > kokonaisluvussa yksittäiset käyttäjät, mutta eri mainoksia on 
voitu näyttää samalle käyttäjälle. Siksi yksittäisen mainosryhmän kattavuus voi olla isompi. 

• Klikkaukset on yhteenlaskettu summa mainoksen kaikista saaduista klikkauksista, esim. linkin klikkaukset, tykkäykset, 
jaot, kommentit. Yksi käyttäjä voi saada aikaan useamman klikkauksen = esim. tykkäämällä mainoksesta ja 
klikkaamalla linkkiä = 2 klikkausta. 

• Toimia tehneet - Niiden ihmisten määrä, jotka tekivät toimintoja, jotka johtuivat mainoksistasi. Se mittaa ihmisten, ei 
toimien, määrän. Jos henkilö tykkää mainoksestasi, klikkaa vieraillakseen sivustossasi, tarkastelee sivutoasi, hänet 
lasketaan yhtenä toimia tekevänä henkilönä.

• Reaktiot - julkaisujen tykkäystiedot. Mittaa mainostesi tai mainostettujen julkaisujesi reaktioiden määrää. Eri reaktioita: 
Tykkää, Ihastu, Haha, Vau, Surullinen tai Vihainen.
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Tarkennuksia mainonnan 
lukuihin:

• Sivustoklikkaukset ovat ns. linkin klikkauksia, joko Facebook-mainoksessa tai mainoksen perusteella Facebook-
sivulle siirtyneen käyttäjän tekemä linkin klikkaus

• Sitoutuminen saa lisää ihmisiä näkemään julkaisusi tai sivusi. Voit mainostaa julkaisua, sivuasi, tapahtumaasi 
tai luoda tarjouksen.

• Klikkausprosentti, mainonnan nähneet ja toiminnan tehneet prosenttiosuus CTR

• Klikkauksen keskimääräinen hinta CPC

• Osuvuuspisteet, arvio (1-10) siitä, miten hyvin kohderyhmä reagoi 
mainokseen. Pisteet näkyvät, kun mainosta on näytetty yli 500 kertaa.

• Facebook päivitysmainonta – sivuilla näkyvä tai näkymätön julkaisu, jota edistetään mainonnalla valituille 
kohderyhmille
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Luonto ja retkeily 



visitjyvaskyla.fi

Retkeily - alasivu
• Sopimuskuntien tarjonnan 

esille tulo
• Muiden kuntien osalta 

yhteistyö ELYn kanssa, 
tiedon oikeellisuus ja 
pysyvyys, esim. 
luontopolut

• Yhteistyö Retkipaikka
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Luontopolut
• Jyväskylän seudun 

kunnat 
• Muita Keski-

Suomen 
luontopolkuja
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Lintutornit
• Jyväskylän 

seudun kunnat



visitjyvaskyla.fi

Vinkit retkeilyyn
• Yhteistyö 

Retkipaikka:
– Blogit omalla 

sivulla
– Linkitys 

retkipaikka.fi
– Kuvausohjeet -

nosto
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Yritysnäkyvyydet

• Palveluntarjoajat
• Maksuttomat 

yhteystiedot
• Maksulliset 

lisänäkyvyydet
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Vesiaktiviteetit - alasivu
• Uinti ja saunominen
• Melontareitit –

Jyväskylä
• Kalastusluvat ja –

alueet
• Yritysnäkyvyydet

https://visitjyvaskyla.fi/filebank/1912-Jyvaskylan_sisajarvien_melontareitit.pdf
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Hyvinvointipaketit - alasivu
• Linkitys 7 

kansallispuiston 
kierros ja Land of 
Thousansa Lakes -
reitti
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Talviliikunta - alasivu
• Palveluntarjoajat
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Missä luonto siis luuraa?
• Useissa paikoissa
• Yksi seudun vetovoimatekijä
• Tiedolla yksi pysyvä koti

Kiitos
Johanna Maasola
Matkailukoordinaattori, Visit Jyväskylä
johanna.maasola@jkl.fi
050- 448 2954

Kuva: Visit Jyväskylä / Ingmar Wein

mailto:johanna.maasola@jkl.fi
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