Kokkola – KeskiPohjanmaa mukana Matka 2014 messuilla
Kokkolan viime vuonna suurta kiitosta saanut osasto rakentuu jälleen Helsingin messukeskukseen
Matka 2014‐messuille 16.‐19.1.2014. Kokkolan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaska Pensaari kertoo,
että uudistusta tehtäessä haluttiin hyödyntää ja viedä eteenpäin sitä korkeatasoista paikallista
erikoisosaamista, jota Kokkolasta löytyy. Messuosaston kokonaisilmeenä on jälleen palkitun graafisen
suunnittelijan ja kuvittajan Elina Warstan Kokkola‐aiheinen kuvitus. Warstan töiden innoittamana on
nyt uudistettu myös Kokkolan Matkailun nettisivuja ja muuta markkinointi‐ilmettä
(www.visitkokkola.fi).
Kokkolan osastolla Täti Sofia ja Neiti Adelina vievät kävijän aikamatkalle. AjanKaiun tarinoissa
fiktiivisten hahmojen ja Kokkolan todellisen historian kohtaaminen luo mieleenpainuvan
irtautumisen arjesta.
Kokkolassa ja Keski‐Pohjanmaalla halutaan panostaa alueen tunnettuuden kasvattamiseen
matkailijoiden keskuudessa. Selkeää tietoa potentiaalisten kävijöiden toiveista ei ole kerätty.
Toteutamme vuoden 2014 tärkeimmissä kotimaisissa messutapahtumissa kyselytutkimuksen asian
selvittämiseksi.
Matkailumajakka‐palkinto alueen matkailua edistäneestä teosta tai toiminnasta jaetaan Kokkolan
messuosastolla torstaina 16.1. klo 17.00.
Kokkola – KeskiPohjanmaa osasto esittelee monipuolista kokonaistarjontaa
Matka 2014‐messujen yhteisosastolla on mukana sekä Kokkolan että muun maakunnan
matkailutoimijoita. Osastolla esittäytyvät Kokkolan Matkailu, Keski‐Pohjanmaan liitto ja
Lipputoimisto.
‐ Pystymme tarjoamaan runsaasti elämyksiä kaiken ikäisille matkailijoille aina merellisestä
ympäristöstä ja viehättävästä vanhasta kaupungista luontomatkailukohteisiin. Upea karun kaunis
Tankarin majakkasaari valloittaa meren keskellä niin myrskyllä kuin peilityynelläkin. Musiikki‐ ja
kulttuuritapahtumien kirjo on tänäkin vuonna erittäin laaja. Kokkola tunnetaan myös
kokouskaupunkina, jonne on hyvät yhteydet ja kaikki tarvittavat palvelut löytyvät kävelymatkan
päästä, Jaska Pensaari kertoo.
Alkaneen vuoden merkittävimpiä tapahtumia ovat mm. Kokkolan Talviharmonikka ja Talvitanssit
helmikuussa, Mustakari in Memories kesäkuussa, Kokkola Opera, Kokkola Cup ja Eurooppalainen
ruokatori heinäkuussa, Venetsialaiset elokuun viimeisenä viikonloppuna, Kaupan ja Kulttuurin Yö
syyskuussa sekä Vanhankaupungin Joulumarkkinat joulukuussa.
Matka 2014 –messut tutuksi pienyrittäjille KOSEKin avulla
KOSEK järjestää matkailualan pienyrittäjille tutustumismatkan Matka 2014 –messuille Helsinkiin.
‐ Käymme päiväseltään alan ajankohtaista tarjontaa ja trendejä tarkastelemassa ‐ ja mietimme
yrityksien mahdollisuutta asettua itsekin näytteilleasettajaksi seuraavan vuoden messuille osana
alueen yhteisosastoa, kertoo KOSEKin projektipäällikkö Marjo Lindholm.
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