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VisitSalo.fi –sivusto ja tapahtumakalenteri

• Sivusto ja tapahtumakalenteri julkaistiin kesäkuun alussa - vielä osin kesken ja sisällön täydentäminen jatkuu.
• Kohteet saa nyt näkyvyyttä koko multisite-kokonaisuudessa, eli kohteet nousee esille eri sivustoilla ja hakutoiminnossa 

(Salo.fi, Salonpaikku.fi, Salontaidemuseo.fi, Salomus.fi), esim. parhaillaan työn alla olevilla kylien sivuilla jne. 
Todennäköisesti myös tulevassa mobiilisovelluksessa.

• Sivuilla nyt myös tapahtumanjärjestäjille osio https://visitsalo.fi/tapahtumajarjestajille/
• Sivuilta löytyy mm. uusimmat esitteet, joita ladattu yllättävän paljon.
• Sivustolle on helposti koottavissa kampanjasivuja kuten syysloma.
• Haluamiaan tapahtumanäkymiä saa pian nostettua myös yritysten omille sivuille.

• Mainostoimistoyhteistyökumppaniksi kilpailutettu KMG Turku; mm. matkailun digimarkkinointi, sisällöntuotantoa, 
asukasmarkkinointi

Lähde mukaan VisitSalo.fi -sivustolle - rekisteröidy osoitteessa kohteet.visitsalo.fi/wp-admin

Lisätkää tapahtumanne tapahtumakalenteriin - https://visitsalo.fi/lisaa-tapahtuma/

https://visitsalo.fi/tapahtumajarjestajille/
https://visitsalo.fi/lisaa-tapahtuma/
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Kysely tulossa 

• Erityisesti VisitSalo.fi –sivuston, tapahtumakalenterin sekä Salo2021 –esitteen kehittämisen osalta

Tulossa olevia messuja

– GoExpo 12.-14.3.2021
– Kokous- ja Kongressimessut 14.-15.4.2021
– Matka2021-messut 21.-23.5.2021
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Kaupunki taskussa – mobiilisovellus 5/2021

Salon kaupunki on mukana Valtionvarainministeriön tukemassa Kaupunki taskussa –hankkeessa, jossa tuotetaan kaikkien 
Suomen kuntien ja kaupunkien käyttöön tarjottava mobiilisovellus. Kaupungit kaipaavat helpompia keinoja olla yhteydessä 
kaupunkilaisiin ja kaupungissa vieraileviin matkailijoihin ja kesäasukkaisiin sekä tarjota heille kiinnostavaa sisältöä, 
vinkkejä kiinnostavista tapahtumista sekä kaupunkilaisia koskettavista kaupungin päätöksistä ja palveluista. Tavoitteena 
on, että ensimmäinen Salon mobiilisovellus olisi kaupunkilaisten taskussa toukokuussa 2021.

• Heinäkuussa kysyttiin kaupunkilaisilta toiveita toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista. Vastauksia tuli reilu 240. 
Kiinnostavimpia olivat: Tapahtumat ja tapahtumakalenteri (79%), kahvilat, ravintolat ja lounaspaikat (66%), 
luontopolut, ulkoilureitit jne. (58%) ja kaupungin häiriötiedotteet (54%) Vastaajat arvioivat käyttävänsä 
mobiilisovelluksessa arvontoihin osallistumista (62%), kyselyihin vastaamista (55%), pääsylippujen ostamista 
sovelluksen kautta (49%) ja vikailmoitusten jättömahdollisuutta (48%) 

Alustavat toiminnallisuudet:
• Tapahtumakalenteri
• Kirjastokortti ja lainojen uusinta 
• Luontopolut, laavut, ulkoilureitit, nähtävyydet, kulttuurikohteet
• Arvonnat ja kysely (Taskuraati)
• Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet
• Vikailmoitukset
• Kaupungin henkilöstön yhteystiedot
• Joukkoliikenteen reitit, reittiopas ja reaaliaikainen seuranta
• Joukkoliikenteen mobiililippu
• Sähköinen asiointi
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TIEDOTE 1.10.2020

Kevään 2021 tv-sarja kuvaukset Salossa

”Rabbit Films on tuottamassa kuusiosaista, kansainvälistä tv-sarjaa, joka kertoo Nokian vaiheista 1980- ja 90-luvun taitteessa. 
Sarjassa kuvataan miten insinöörit, tuotannon työntekijät, juristit, johtajat ja lukemattomat muut nokialaiset mahdollistavat
intohimoisella työllään Nokian nousun maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi päänäyttämönään Salon kaupunki. 
Nokia on fiktiivinen tv-sarja, johon tositapahtumat yhdistyvät. Tv-sarjan käsikirjoittaja ja ohjaaja on Maarit Lalli. Muut tv-sarjasta
taiteellisesti vastuussa ovat näyttelijänäkin tunnettu Minna Haapkylä ja kolmesti Jussi-palkittu kuvaaja Rauno Ronkainen.”

”Salon merkittävä näkyvyys kansainvälisessä tv-sarjassa
• Toteutuu konkreettisesti tarinassa sekä kuvauspaikkojen, että maisema- ja ilmakuvien välityksellä.
• Tarinan keskeisimpiä tapahtumapaikkoja ovat mm. Salo IoT Campus (Musta kuutio), päähenkilöiden asunnot, autokauppa, 

pankki, hotelli, huoltoasema, juhannusjuhlat, Salon kaupungin keskusta ja kadut yleisesti sekä laajat maisemakuvat.
• Sarjan tekijöillä on toiveena kuvata sarjan tapahtumat autenttisissa paikoissa.”

• Sarjan esituotanto, jolloin valmistellaan kuvauksia, alkaa lokakuussa 2020 ja päättyy helmikuussa 2021.
• Kuvaukset alkavat maaliskuussa 2021 ja päättyvät kesäkuussa 2021.

Yhteydenotot ajanmukaisesta rekvisiitasta ja kuvauspaikoista osoitteeseen elina.kangas@rabbitfilms.com

Avustajien haku järjestetään erikseen. Länsi-Suomen elokuvakomission avustajarekisteriin voit myös liittyä koska 
vaan verkossa https://www.lyyti.in/avustajarekisteri

mailto:elina.kangas@rabbitfilms.com
https://www.lyyti.in/avustajarekisteri
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TIEDOTE 6.10.2020 KLO 10
Tapahtumalle etsitään uusia toteuttajia
Iltatoreja järjestänyt Suvisalo ry lopettaa toimintansa

”Tulevaan toimintamalliin liittyen tiedotteen yhteydessä julkaistiin linkki verkkokyselyyn, jonka kautta asukkaat ja yrittäjät, 
kesäasukkaat sekä muut halukkaat voivat kertoa muun muassa mikä iltatoreissa on heille tärkeintä ja millä tavalla he 
haluaisivat tapahtumaa kehittää. Kysely on avoinna lokakuun loppuun eli 31.10.2020 asti. Mikäli ei halua vastata 
verkkokyselyyn, voi oman mielipiteensä tai esimerkiksi yhteistyöehdotuksensa toimittaa kirjallisesti kaupungin kirjaamoon 
(Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo).”

Käykää vastaamassa iltatorikyselyyn: https://bit.ly/33s6xLU

”Toritapahtumien kehittäminen on olennainen osa meneillään olevaa kaupunkikeskustan kehittämishanketta ja siihen liittyen 
on tällä hetkellä käynnissä myös karttapohjainen kysely, Salon keskusta kartalla, joka on avoinna kaikille vastaajille 
11.10.2020 asti. Myös tässä kyselyssä voi kertoa torin ja sen tapahtumiin liittyviä kehittämisehdotuksia.” 

Käykää vastaamassa Salon keskusta kartalla –kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/9310/

Kyselyt löytyy Salo.fi –etusivulta.
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Etusivun jälkeen suosituimmat sivut

1. /tapahtumat 
2. /mathildedalin-ruukkikyla
3. /salon-tori-ja-keskusta
4. /blog/alpakkapiknikilta-liikunnalliseen-keskuspuistoon-
5. /kulttuuri-ja-nahtavyydet
6. /teijon-kansallispuisto
7. /palvelut
8. /halikko
9. /sarkisalo-ja-meri
10./blog/sarkisalossa-riittaa-nahtavaa-ja-koettavaa-merell…
11./teijon-ja-kirjakkalan-ruukkikylat
12./blog/luontomatkailupalveluja-teijon-kansallispuiston-…
13.…

Kaupungin mistä tullut liikennettä sivustolle (pl. Salo)

1. Helsinki
2. Tampere
3. Turku
4. Espoo
5. Vantaa
6. Oulu
7. Rauma
8. Kaarina
9. Pori
10. Sastamala
11. Kuopio
12.…

Sivuston kävijätilastoja
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Kohteiden klikkaukset

1. Mathildedalin Keskuspuisto 
2. Ohjelmallinen sunnuntaitori 
3. Kyläravintola ja Kyläpaahtimo Terho
4. Matildankartanon leipomo ja leipomoravintola
5. B&B Sypressi
6. Hotel Mathildedal
7. Meri-Ruukin lomakylä
8. Second Chance
9. Mathildedalin Kyläpanimo
10. Suklaata ja merta - Mathildedal kutsuu nautintoon
11. Wiurilan kartanon museot
12. Viettelysten Vaunu 
13. Ryhmäretki: Teijon alueen ruukkikylät
14. Rannikkoreitti – pyöräretkeilyreitti
15. Teijo Ski & Action Park
16. Matildanjärven kämpät Teijon kansallispuistossa
17. Rikalan muinaispolku
18. Rannikkoreitti – pyöräretkeilyreitti
19. Meri-Ruukin lomakylä
20. Teijon Masuuni
21.….

Tapahtumien klikkaukset

1. Ohjelmallinen sunnuntaitori
2. Sisko ja sen veli
3. Wiurilan kesän nykytaiteen näyttely - TIE JONKA VALITSIN
4. Salo Circus Festival 7.-9.8.2020
5. Käsityöläisten kesä-POP UP Teijon Masuunilla 27.6.-1.8.
6. Suomusjärven muinaistulet Lahnajärvellä
7. Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen
8. Teijon Kirkko Avoimet Ovet
9. Oikku - Nina Korvenojan ja Juha Kurrin yhteisnäyttely
10. Anssi Kela-konsertti
11. Teijon Wanhanajan Markkinat
12. Särkisalo-päivä
13. Taiteilijatarinoita Poikkeusoloissa
14. Sadonkorjuutori
15. Johan on markkinat! La 12.9.2020 Salon Vpk:n talolla
16. Lasten Laulukaupunkitapahtuma 2020
17. Family Rock
18. Pertun päivä 
19. Muurlan Wanhanajan markkinat
20. Jukka Perko PreBoppers 8.8. / SaloJazz Kesä
21.…

VisitSalo.fi –sivuilla mukana olijat - jos haluatte koko raportin & tiedot oman kohteenne klikkauksista 
yms. niin lähettäkää viestiä sanna.lammervo@salo.fi


	VisitSalo
	Dia numero 2
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8

