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Vastaus valtuutettu Nina Hurun kysymykseen miten tapahtumista
tiedottaminen ulottuu nettiyhteydet omistamattomille
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Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Nina Huru kysyy mihin toimiin Helsingin kaupunki ryhtyy
varmistaakseen tapahtumista tiedottamisen laadun, jotta tieto tavoittaa
myös nettiyhteyksiä omistamattomat kaupunkilaiset. Hän oli kiinnittänyt
erityisesti huomiota Lux Helsinki tapahtuman markkinointiin.

Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa Elinkeinopalvelun tapahtumayk-
sikön antamaan selvitykseen perustuen seuraavaa:

Lux Helsinki tapahtuman tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille ja mat-
kailijoille elämyksellinen talvitapahtuma vuoden pimeimpänä aikana,
joka on maksuton ja kaikkien saavutettavissa. Viiden päivän aikana kä-
vijämäärä ylsi yli 100.000 kävijään.

Lux Helsinki –tapahtuman markkinointiviestinnän lähtökohtana on
mahdollisimman monimuotoinen valikoima eri kanavia, joiden avulla ta-
voitetaan mahdollisimman laajasti kaupunkilaisia ja matkailijoita. Ta-
pahtumayksikkö teetättää vuosittain Lux Helsinki tapahtumasta kävijä-
tutkimuksen, jossa seurataan mm. kävijäprofiilia ja eri markkinointi- ja
viestintäkanavien vaikuttavuutta. Tämän perusteella suunnitellaan seu-
raavan vuoden markkinointitoimenpiteet.

Eri kanaviin tehdään niihin sopivaa ja hieman erilaisia kohderyhmiä ta-
voittavaa markkinointiviestintää. Mahdollisimman hyvän näkyvyyden
varmistamiseksi pyritään lisäksi vaikuttamaan myös siihen, että media
kirjoittaa ja raportoi tapahtumasta omaehtoisesti, missä onnistuttiinkin
hyvin.

Sähköisen median merkitys tapahtumien viestinnästä on nykyään mer-
kittävä, mutta sen lisäksi pyritään varmistamaan paitsi tieto tapahtu-
masta, myös tarkemmat tiedot paikoista ja ajoista monella muulla taval-
la. Ulkomainonnassa on viestitty paitsi tapahtumasta, niin myös itse ta-
pahtumapaikoista. Myös printtimainontaa on käytetty runsaasti. Esittei-
tä jaettiin 3000 suomen- ja ruotsinkielellä ja lisäksi matkailijoille oli oma
esitteensä jaossa (eng - ven 5000 kpl), joista kävi ilmi tapahtumapaikat.
Tämän lisäksi pyrittiin vielä palvelemaan asukkaita mahdollisimman
hyvin myös henkilökohtaisesti Senaatintorin infokontilla 3.-8.1. klo 13-
22. Kävijöitä olikin yli 4600 henkilöä.
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Suuren kävijämäärän perusteella voidaan todeta viestinnän onnistu-
neen tavoittamaan asukkaat ja vierailijat vähintään kohtuullisesti.  Li-
säksi myös viestintäseurannan perusteella voidaan todeta tapahtuman
menneen hyvin läpi sekä kotimaisessa että kansainvälisessä mediassa
(kaikkiaan 1450 mediaosumaa).
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