Hyvää alkanutta vuotta!
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Welcome-projekti on jälleen vauhdissa ja kevät on täynnä koulutuksia. Tutustu koulutusvalikoimaan ja pysy ajan
tasalla kehittääksesi asiantuntemustasi ja yritystäsi! Osallistuminen järjestämiimme koulutuksiin on maksutonta.
23.1 Tuotekorttityöpaja, Tammisaari
https://novago.fi/tuotekorttityopaja23012020/
Opi tekemään myyviä, mielenkiintoisia ja hyödyllisiä tuotekortteja. Kaikki osallistujat tekevät omat tuotekorttinsa ja
saavat niistä arvokasta palautetta.
Kouluttaja: Pirjo Räsänen, Ellare oy
11.2 Digitaalinen markkinointi, Lohja
https://novago.fi/digimarkkinointi11012020/
Opi, missä kannattaa näkyä ja miksi. Päivän aikana teemme suunnitelman yrityksesi digitaaliseen markkinointiin.
Kouluttaja: Ilkka Kauppinen, Kodja Consulting
26.2 TripAdvisor-koulutus, Lohja
https://novago.fi/tripadvisor26022019/
Opi hyödyntämään TripAdvisoria yrityksessäsi.
Kouluttaja: Kirsi Mikkola, Sähköinen liiketoiminta oy
12.3 Venäjä kohdemarkkinana - tuotteistamisvalmennus, Tammisaari
https://novago.fi/venajakohdemarkkinana12032020/
Opi, mikä houkuttelee venäläisiä matkailijoita ja miten tehdä myyviä tuotteita kohderyhmälle.
Kouluttaja: Virve Obolgogiani, Mimino
17.3 Saksa kohdemarkkinana - tuotteistamisvalmennus, Lohja
https://novago.fi/saksakohdemarkkinana17032020/
Opi, mikä houkuttelee matkailijoita saksankielisestä Euroopasta ja miten tehdä myyviä tuotteita kohderyhmälle.
Kouluttaja: Suvi Ahola/Jan Badur, NordicMarketing
31.3 Tarinallistaminen
https://novago.fi/tarinallistaminen30032020/
Opi erottautumaan joukosta tarinankerronnan avulla.
Kouluttaja: Anne Kalliomäki, Tarinakone
16.4 Kestävä matkailu – teemapäivä
Osallistu molempiin teemapäivän koulutuksiin tai vaikka vain aamupäivällä/iltapäivällä.
https://novago.fi/sv/kestava-matkailu-teemapaiva-16-4-2020
Aamupäivä: Sateenkaarimatkailu, aamupäivä.
Kattava tietoisku sateenkaarimatkailusta.
Kouluttaja: Hannu Medina
Iltapäivä: Esteettömyys
Kattava tietoisku esteettömästä matkailusta.
Kouluttaja: Jukka Parviainen

Materiaalit kaikilta koulutuspäiviltä 2019 löytyvät ’Matkailun materiaalipankista’, joka löytyy osoitteesta
https://novago.fi/fi/matkailunmateriaalipankki/

Tervetuloa mukaan!
Tätä sähköpostia saa jakaa kaikille kiinnostuneille!
Terveisin
Sandra & Taina

Vi hoppas att ni alla haft en bra start på det nya året!
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Welcome-projektet drar igång och våren är full med utbildningar. Kolla in utbudet och häng med för att utveckla ditt
kunnande och ditt företag! Det är avgiftsfritt att delta i allt vi ordnar!
23.1 Produktkortsworkshop, Ekenäs
Lär dig göra säljande, intressanta och användbara produktkort. Alla deltagare gör egna produktkort och får värdefull
feedback på dessa.
Utbildare: Pirjo Räsänen, Ellare oy
https://novago.fi/sv/produktkortsworkshop23012020/
11.2 Digital marknadsföring, Lojo
Lär dig var det lönar sig att synas och varför och gör upp en plan för ditt företags digitala marknadsföring.
Utbildare: Ilkka Kauppinen, Kodja Consulting
https://novago.fi/sv/digitalmarknadsforing11022020/
26.2 TripAdvisor-utbildning, Lojo
Lär dig hur du bäst utnyttjar TripAdvisor i ditt företag.
Utbildare: Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta oy
https://novago.fi/sv/tripadvisor/
12.3 Ryssland som målgrupp – produktifieringsutbildning, Ekenäs
Lär dig vad som lockar ryska turister och hur du kan göra lämpliga produkter för målgruppen.
Utbildare: Virve Obolgogiani, Mimino
https://novago.fi/sv/rysslandsommalgrupp/
17.3 Tyskland som målgrupp – produktifieringsutbildning, Lojo
Lär dig vad som lockar turister från tyskspråkiga Europa och hur du kan göra lämpliga produkter för målgruppen.
Utbildare: Suvi Ahola/Jan Badur, NordicMarketing
https://novago.fi/sv/saksakohdemarkkinana17032020/
31.3 Storytelling
Lär dig hur du kan skilja dig från mängden med hjälp av storytelling.
Utbildare: Anne Kalliomäki, Tarinakone
https://novago.fi/sv/storytelling31032020/
16.4 Hållbar utveckling – temadag
https://novago.fi/sv/kestava-matkailu-teemapaiva-16-4-2020
Delta hela dagen eller endast under för-/eftermiddagen
Förmiddag: Regnbågsturism
Hannu Medina, Gay Travel Finland
Eftermiddag: Tillgänglighet
Utbildare: Jukka Parviainen, Ellare oy

Material från alla utbildningsdagar 2019 finns i ’Turismens materialbank’ som hittas på
https://novago.fi/sv/turismensmaterialbank/

Välkommen med!
Detta mail får gärna delas vidare till alla intresserade!

Hälsningar
Sandra & Taina

