MAYDAY JA SYÖDÄÄN YHDESSÄ

AJANKOHTAISTA ASIAA MATKAILUSTA
HANGON MEDIAPÄIVÄ 7.6.
Hangon mediapäivä järjestetään 7.6. noin klo 9-13. Mediapäivän teemaksi on
valittu Lifestyle ja Spalt PR-toimisto vastaa ohjelman suunnittelusta ja kutsuista.
Noin 20 yritystä on toistaiseksi ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua kesäkuun
mediapäivään. Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, ja haluat osallistua, ole yhteydessä
Marikaan, marika.pulliainen@hanko.fi.
Hangon matkailutoimisto maksaa suurimman osa kuluista, yrittäjille jää maksettavaksi bussikustannukset (noin 40 euroa/yritys), ja yritys, jonka luona ruokailemme
vastaa tarjoilukustannuksista.
Noin neljälle yrittäjälle tarjoamme myös mahdollisuuden bussissa Helsingistä
Hankoon kertoa omasta yrityksestä tai aktiviteeteistä. Oletko kiinnostunut tästä,
tai haluatko tarjota lounaan tai iltapäiväkahvin medialle, ilmoita siitä Marikalle
viimeistään 20.5.
KAUDEN UUTUUDET

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyt tapahtumat MayDay ja Syödään
yhdessä olivat erittäin suosittuja ja ne järjestetään tänä vuonna uudestaan.
MayDay kunnioittaa kaupungin kylpyläkaupunkiperinnettä paljastamalla
rekonstruktion Hangon perinteikkäästä ja ikonisesta uimakopista.
Tapahtuma järjestetään Casinon rannalla 26.5. ja luvassa mm. yhteispulahdus,
torvimusiikkia, opastettuja kävelykierroksia. Päivän kruunaa Wanhat Willat,
jossa Hangon upeat vanhat villat Kylpyläpuistossa kutsuvat vierailulle.
Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä: https://tourism.hanko.fi/mayday/
Syödään yhdessä järjestetään 25.8. klo 17-21 Kirkkopuistossa ja Bulevardilla.
Viime vuonna noin 400 henkilöä osallistui kaupungin järjestämään ruokailutapahtumaan. Tänä vuonna on myös mahdollista tulla paikan päälle myymään
ruokaa pop up- myyntipisteistä. Myyntipaikka on maksuton, jos olet kiinnostunut ota yhteyttä kaupungin kulttuuritoimistoon jennika.friman@hanko.fi
viimeistään 15.6.
AJANKOHTAISTA KESÄN AIKANA:
29.5. 		
Siisti Biitsi
klo 12-15
Rantojen siivouspäivä yhteistyössä Pidä Saaristo siistinä ry:n
		kanssa

Joko sinä olet ehtinyt perehtyä kauden uutuuksiin? Tulossa mm. Hangon Graniittilinna, suora
laivayhteys Kasnäsiin, pyöräilyreitti Rannikkoreitti
ja paljon uutta putiikkipuolella.
Käy tsekkamaassa, ja tiedät mitä kivoja vinkkejä
kertoa asiakkaillesi!

1.6. 		
Koulutuspäivä: Mitä Hanko tarjoaa matkailijoille
klo 13-15.30
Ilmainen ja avoinna kaikille palvelualalla työskenteleville.
		
Sopii erityisesti kesätyöntekijöille, jotka eivät tunne Hankoa
		hyvin!
7.6. 		
klo 9-13		

Mediapäivä
Katso lisätietoa yllä

https://tourism.hanko.fi/kesan-2018-uutuuksiahangossa/

26.6. 		
klo 13-15.30
		
		

Koulutuspäivä: Mitä Hanko tarjoaa matkailijoille
Ilmainen ja avoinna kaikille palvelualalla työskenteleville.
Sopii erityisesti kesätyöntekijöille, jotka eivät 			
tunne Hankoa hyvin!

KAUDEN PIDENTÄMINEN

vk. 27 		
Uutiskirje #3 lähetetään asiakkaille
		Muista lähettää tietoa matkailutoimistoon!
		
Vuoden 2018 tulevat uutiskirjeet: vk. 27, 36, 45.

Muista markkinoida Hankoa off season-matkailukohteena silloin kun täällä on paljon
ihmisiä, ts. korkeasesongin aikana. Löytyykö yrityksessä esim. tietoa syksyn upeista
tapahtumista, onko seinillä valokuvia Hangosta off season aikaan? Jos olet löytänyt
jonkun hyvän tavan joka saa asiakkaan palaamaan kesäkauden ulkopuolella, niin
kertokaa siitä meille. Laitetaan mielellään kaikki hyvät ideat kiertoon!

PS.		
		
		
		
		

Matkailuillallinen
Matkailuillallinen on siirretty syksyyn, jolloin pidämme 		
yhteisen matkailuseminaarin/gaalan alueen muiden 		
kaupunkien ja matkailuyritysten kanssa. Silloin jaetaan myös
tämän vuoden matkailupalkinnot.

MAYDAY OCH VI ÄTER TILLSAMMANS

AKTUELLT INOM TURISMEN
HANGÖ MEDIEDAG 7.6
Hangö mediedag ordnas den 7.6 ca kl. 9-13. Temat för dagen är Lifestyle och Spalt
PR-byrån sköter planeringen av programmet och inbjudningarna. Cirka 20 företag
har anmält intresse att delta. Kontakta Marika, (marika.pulliainen@hanko.fi) om du
inte är anmäld, men vill delta.
Hangö turistbyrå står för merparten av kostnaderna, företagarna betalar busskostnaden (ca 40 euro/företag). Det företag där gästerna äter står för serveringskostnaden.
Cirka fyra företagare erbjuds även möjligheten att i bussen på vägen till Hangö
presentera sitt företag eller sina aktiviter. Är det intresserad av detta eller vill du
bjuda på lunch eller eftermiddagskaffe för gästerna? Kontakta Marika senast den
20.5.
SÄSONGENS NYHETER
Har du redan hunnit bekanta dig med säsongens
nyheter? På kommande bl.a. Hangö Granitslott, en
direkt båtförbindelse till Kasnäs, cykelrutten Kustrutten samt många nyheter på butikssidan. Kolla
in vad som händer så du kan tipsa dina kunder
om nyheter!
https://tourism.hanko.fi/sv/kesan-2018-uutuuksiahangossa/

FÖRLÄNG SÄSONGEN
Kom ihåg att marknadsföra Hangö som året om destination för alla gäster under
sommaren. Erbjuder ni t.ex. information om höstens evenemang, har ni lockande
höstbilder på väggarna? Om du har hittat nåt bra sätt att få kunden att återvända
utanför sommarsäsongen, berätta för oss om det - vi tipsar sedan andra om
fungerande och goda idéer!

Ifjol ordnades för första gången evenemangen MayDay och Vi äter tillsammans. De populära evenemangen får en fortsättning denna sommar. Stadens
gamla badortstraditioner äras genom att avtäcka en återskapad modell av de
traditionella badhytterna.
Evenemanget ordnas på Casinostranden den 26.5 och på programmet finns
ett kollektivt dopp, hornmusik och guidade promenader. En höjdpunkt under
dagen är möjligheten att bekanta sig med gamla villor i Badhusparken.
Mera information hittar du här: https://tourism.hanko.fi/sv/mayday/
Vi äter tillsammans arrangeras den 25.8. kl.17-21 i Kyrkparken och på
Boulevarden. I fjol deltog ca 400 personer i evenemanget som ordnas av
Hangö stad. I år är det möjligt att sälja mat i pop-up stånd.
Försäljningsplatsen är avgiftsfri, om du är intresserad, ta kontakt med
stadens kulturbyrå, jennika.friman@hanko.fi senast den 15.6.
AKTUELLT UNDER SOMMAREN:
29.5 		
kl. 12-15
		

Siisti Biitsi
Vi städar stränderna i samarbete med föreningen
Håll Skärgården Ren rf.

1.6 		
kl. 13-15.30
		
		

Skolning: Vad erbjuder Hangö för resenärer
Avgiftsfri skolning för alla som jobbar inom
servicebranschen. Passar speciellt för sommarpesonal som
inte känner Hangö så väl!

7.6		
kl. 9-13		

Mediedagen
Se mera info ovan!

26.6 		
kl. 13-15.30
		
		

Skolning: Vad erbjuder Hangö för resenärer
Avgiftsfri skolning för att som jobbar inom
servicebranschen. Passar speciellt för sommarpesonal som
inte känner Hangö så väl!

vk. 27 		
Nyhetsbrev #3 skickas till kunderna
		Kom ihåg att skicka info om dina nyheter till turistbyrån!
		
Nyhetsbrev under 2018 vk. 27, 36, 45.
PS.		
		
		
		

Turismmiddagen
Turismmiddagen är flyttad till hösten då ett gemensamt
seminarium/ gala ordnas med övriga städer och företag i
regionen. Årets turismföretagare premieras.

