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•  Näkyvyys visitpori.fi suomenkielisellä 
sivustolla. 

• Rakkaudella Porista -leima, jota yritys 
voi käyttää oman tuotteen ja/tai pal-
velun viestintää ja markkinointia varten.  

• Visit Porin järjestämiä koulutuksia. 

• Kumppanikirje ajankohtaisista asioista. 

• Visit Pori tarjoaa verkkokauppa-alus-
tan paikallisille palveluille,  tutustu 
shop.visitpori.fi.

 

• Yrityksen oma sivu eli palvelukort-
ti visitpori.fi -sivustolla suomeksi, 
englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi. Visit 
Pori huolehtii käännöksistä. 

• Yrityksen rivitiedot matkailue-
sitteessä kieliversioineen. (suomi, 
englanti, saksa.)

• Hakukonemarkkinointi – ostettua   
Google-hakukonemainontaa visit-
pori.fi -sivustolle kategorioittain. 
(Syö ja juo, Majoitu ja nauti, jne.). 

• Maksullisia kumppaneita suositel-
laan kv-asiakkaille.

• Rakkaudella Porista -leima, jota  
yritys voi käyttää oman tuotteen ja/
tai palvelun viestintää ja markkinoin-
tia varten. 

•  Kumppanikirje ajankohtaisista 
    asioista. 

• Visit Porin järjestämiä koulutuksia. 

• Visit Porin tarjoama verkkokaup-
pa-alusta paikallisille palveluille, 
tutustu shop.visitpori.fi.

 

• Samat edut kuin peruskumppanuu-
dessa.  

 
   LISÄKSI:
• 1 kpl somen sponsoroitu karuselli-

mainos Visit Porin kanavissa. Mainos 
vie suoraan yrityksen palvelukortille. 
Visit Pori tekee sisältösuunnittelun ja 
-tuotannon. 

• Mahdollisuus arvontaan Visit Porin 
kanavissa (max 1 kpl / kumppani) 

• Vaikuttajamarkkinointia keskitason 
vaikuttajan (+10.000 seuraajaa) kanssa. 
Kumppani sitoutuu tarjoamaan palve-
lun, jos haluaa vaikuttajan vierailemaan. 

• Analytiikkaa tehdään vuoden aikana 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitetaan 
yritysten tietoon. 

0 € 300 € 600 €

 
Kysy lisää ja tule  
kumppaniksi:  
Marjukka Heino 
puh. 044 701 7922

 
 
 
 
marjukka.heino@visitpori.fi
 

Yhteistyökumppanuus on  
pituudeltaan kalenterivuoden  
(tammi-joulukuu) ja se koskee 
matkailu-, ravintola- ja tapahtu-
ma-alojen yrityksiä. Lisäpalvelut / lisämaksusta 

Useamman kuin yhden 
kohteen yrityksille lisäkohteet; 
Rakkaudella Porista -kumppa-
nuus 0 €, peruskumppanuus 100 
€ ja pluskumppanuus 200 €. 

Lisämaksusta kumppaneille voi-
daan tarjota 100 syytä -kampan-
jaa, messuja sekä muita ulkoisia 
ja Visit Porin omia kampanjoita. 

Rakkaudella Porista  
-kumppanuus  

Rakkaudella Porista  
-pluskumppanuus  

MEDIAKORTTI 2023
Tartu tilaisuuteen ja lähde kumppaniksi nostamaan Porin ja lähialueen matkailu 
maailmankartalle. Kumppaninamme hyödyt meidän markkinointikanavistamme 
sekä muista palveluistamme.

Erityistä huomiota saavat jatkossa ne kumppaniyritykset, jotka tekevät tavoit-
teellista vastuullisuustyötä, ovat mukana kanssamme STF-polulla tai joilla on jo 
taskussa jokin vastuullisuus-sertifikaatti. Meidän tavoitteenamme on tehdä Porista 
tunnettu vastuullisen matkailun kohde vuoteen 2030 mennessä.

Palkitsemme kumppaneitamme myös aktiivisesta markkinoinnista, kuten päivi-
tysten jakamisestä, Visit Porin tägäämisestä ja linkityksistä. Nostamme omiin 
kanaviimme tulevaisuudessa säännöllisesti koosteena kumppaneiden sosiaalisen 
median päivityksiä. Jaamme myös tietoa omissa verkostoissamme ensisijaisesti 
kumppaniyrityksistä ja kumppaneidemme palveluista.

Mitäs sanot jos lyödään hynttyyt yhteen ja houkutellaan kimpassa entistä  
enemmän matkailijoita Poriin. Tutustu kumppanuuksiin ja valitse omasi.


