
Arvoisa majoittaja / ohjelmapalveluyrittäjä / ruokailu- ja kahvilapalveluntarjoaja! 

Merikarvian Matkailu ry ylläpitää www.merikarvianmatkailu.fi –sivustoa. Pyrimme kokoamaan matkailua tukevat 
palvelut saman osoitteen alle. Sivuston tarkoituksena olisikin palvella Merikarvialle vierailemaan sekä majoittumaan 
saapuneita tahoja mahdollisimman kattavasti. 

Kotisivujen toteuttamisesta sekä ylläpitämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi palvelu on ilmoittajille 
maksullinen. 

1. vuosi, ns. liittymismaksu on 50,00 euroa / yritys. Tähän hintaan sisältyy yrityksen toimittaman materiaalin (kuvat, 
teksti, hinnastot yms.) syöttö kotisivuille. Hintaan sisältyy myös päivitykset yrityksen tarpeiden mukaan sekä 
Matkailu ry:n tekemä työ sivuston mainostamiseksi. 

2. vuosi sekä tulevat vuodet liittymisvuoden jälkeen määräytyvät ao. hinnaston mukaisesti: 

Majoittajan tiedot vuodeksi: 

 1-6 vuodepaikkaa 25,00 eur / vuosi 
 7-15 vuodepaikkaa 35,00 eur / vuosi 
 yli 15 vuodepaikkaa 45,00 eur / vuosi 

Ohjelma-/ruokapalvelun tarjoajan tiedot vuodeksi: 

 Mikäli majoittaja ilmoittaa: + 10,00 eur / vuosi 
 Mikäli ilmoittaa pelkän ohjelma-/ruokapalvelun: 25,00 eur / vuosi 

 

”Mitä hyödyn palveluni lisäämisestä kotisivuille?” 

Merikarvian Matkailu ry on aktiivinen yhdistys, jonka tavoitteena on ylläpitää ja lisätä Merikarvian kiinnostavuutta 
matkailijoiden suosimana kohteena. Yhteistyössä kunnan kanssa yhdistys tekee vuosittain paljon työtä muun muassa 
kiertämällä erilaisia messuja sekä toteuttamalla erinäisiä tapahtumia.  

Koska Merikarvia on suosittu matkailukunta, haluamme tehdä asiakkaalle mahdollisimman helpoksi löytää mieluinen  
majoituskohde sekä mahdolliset aktiviteetit lomallensa! Kotisivuilla on muun muassa helpot valikot, joiden kautta 
majoituksen voi valita esimerkiksi karttasijainnin perusteella. Sivuston uudelleen perustamisen jälkeen 
merikarvianmatkailu.fi:ssä on vieraillut reilussa vuodessa yli 10 000 yksittäistä kävijää! 

Mikäli yrityksesi tiedot löytyvät jo sivustolta, käythän varmistamassa tietojen paikkansa pitävyyden?! 
Tarvittaessa/halutessasi voit päivittää tietoja ja kuvia uusiin ilmoittamalla uudet tiedot sähköpostilla osoitteeseen 
info@merikarvianmatkailu.fi 

Mikäli palveluasi ei vielä sivustolta löydy, toimi seuraavasti: 

Toimita yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen ainakin seuraavat tiedot: 

 Lyhyt palvelukuvaus (esim. ympärivuotiseen majoitukseen soveltuva neljän hengen mökki 
meren rannalla) HUOM! Voit ilmoittaa tärkeimmät tiedot myös ranskalaisin viivoin, 
muokkaamme niitä tarvittaessa kerronnalliseen muotoon! 

 Yhteystiedot (majoituskohteen / palvelun sijaintiosoite, puhelinnumero, sähköposti) 
 2 kuvaa kohteesta / palvelusta (voit toimittaa halutessasi myös useamman kuvan, joista 

valitsemme kaksi parasta) 
 Kotisivulinkki tai facebook linkki (HUOM! Mikäli yrityksellä ei ole omia kotisivuja, voimme 

sisällyttää enemmän tietoa kohteesta www.merikarvianmatkailu.fi –sivustolle) 


