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SVEITILÄINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ KONTIKI REISEN PANOSTAA POHJOIS-KARJALAN
MÖKKEIHIN
Yhteistyön tuloksena myös lauantailennot Joensuuhun kesälle 2017
Pohjois-Karjalan mökkitarjontaa vuosia markkinoinut sveitsiläinen Kontiki Reisen panostaa
entistä enemmän maakuntaan. Tavoitteena on kaksinkertaistaa asiakkaiden määrä edellisestä
kesästä.
-Kiitos Finnairin kanssa tehdyn hyvän yhteistyön saimme lauantailennot takaisin ohjelmaan
Helsingistä Joensuuhun, mikä antaa mahdollisuuden keskittää mökkitarjontaa entistä
enemmän yhdelle alueelle, toteaa Kontiki Reisenin tuotepäällikkö Patrick Lohri. -Olemme
erittäin iloisia Finnairin panostuksen lisäksi yhteistyöstä alueellisten toimijoiden kanssa, ja
haluamme tiivistää sitä yhteisillä toimilla edelleen, tuotepäällikkö Lohri jatkaa.
Kontiki Reisen panostaa jatkossa yhä enemmän perhematkailijoihin. -Perhematkailijat etsivät
lomaltaan uusia asioita, tilaa, rantaa sekä erilaisia aktiviteetteja, tuotepäällikkö Lohri
mainitsee. -Tähän Pohjois-Karjalan alue vastaa loistavasti, Lohri sanoo. -Hyvien yhteyksien ja
perheille sopivan mökki- ja aktiviteettitarjonnan ansiosta odotamme mökkituotteesta jopa
kaksinkertaista asiakkaiden määrää edelliseen kesään verrattuna, Lohri ennustaa.
-Pohjois-Karjalan osalta olemme neuvottelun lopputulokseen erittäin tyytyväisiä, sanoo
Pohjois-Kajalan Matkailun kasvuohjelma -hankkeen ohjelmajohtaja Susanna Saastamoinen. Mökkejä nostetaan ensimmäistä kertaa Kontiki Reisenin ns. Early Bird -esitteeseen, joka
ilmestyy näinä päivinä. -Saamme mökkitarjontaa hienosti esiin ennakkoesitteessä, minkä
lisäksi marraskuussa ilmestyvässä pääesitteessä alueelta tuodaan esiin mökkien ohella eri
aktiviteetteja, joita maakunnassa voi mökkiseurueen kanssa tehdä, Saastamoinen iloitsee.
Kontiki Reisenin mökkitarjonta pohjautuu viikkoasiakkaisiin, jotka käyttävät Finnairin lentoja
Helsingistä Joensuuhun lauantaisin. Matkanjärjestäjän kiintiön jälkeen koneessa on myös
vapaita paikkoja kaikkien varattavissa, mikä parantaa merkittävästi alueen saavutettavuutta.
-Teemme mielellämme jatkossakin matkanjärjestäjien ja alueiden kanssa tämän tyyppistä
yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia ja kehittää alueen saavutettavuutta entisestään,
kommentoi Finnairin Suomen myynnistä vastaava johtaja Rolf Backman.
-Tässä ratkaisussa maakuntamme matkailun kehittäminen ja yleinen kesäajan
lentoyhteyksien paraneminen kulkevat käsi kädessä, kertoo Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
yhteyspäällikkö Sami Laakkonen. -Järjestely on huikean hieno asia koko Järvi-Suomen
Lakeland -imagon uskottavuuden ja tulevaisuuden kannalta, jatkaa Laakkonen, ja kannustaa
Pohjois-karjalan matkailutoimijoita ottamaan avauksesta kaiken irti ja kehittämään tarjontaa
edelleen kansainvälisille markkinoille.

Lisätietoja:
Kontiki Reisen, tuotepäällikkö Patrick Lohri, puh. +41 56 203 66 25, patrick.lohri@kontiki.ch
Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015-2017 -hanke, ohjelmajohtaja Susanna
Saastamoinen, puh. 0400 311 213, susanna.saastamoinen@visitkarelia.fi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, puh. 050 443 1661,
sami.laakkonen@pohjois-karjala.fi
Kontiki Reisen / kuvat, mediainfot: Nadja Hänni, markkinointikoordinaattori, puh. +41 56 203
66 59, nadja.haenni@kontiki.ch

