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Ajoneuvomatkailijoille lisää elämyksiä - BestPark
Oy tuo uusia palveluita matkaparkkeihin

BestPark-matkaparkkien palvelut täydentyvät tänä vuonna. BestPark Seinäjoki Ideapark
lisää tarjontaansa BestPark-varausjärjestelmän kautta vuokrattavat hirsimökit. BestPark
edistää myös lähimatkailua yhdistämällä matkaparkkiasiakkaat ja paikallisten yritysten
palvelut yhteistyökumppaneiden tarjoamien digitaalisten alustojen avulla. Lähialueisiin
pääsee tutustumaan kätevästi matkaparkista vuokrattavalla yhteiskäyttöautolla.

BestPark Oy haluaa vastata tämän päivän karavaanareiden tarpeisiin uusilla palveluilla.
BestParkin matkaparkkikonseptin tavoitteena on alusta asti ollut edistää ympärivuotista
kotimaanmatkailua ja tuoda lisää matkailutuloja matkaparkkien lähialueille. Haasteena on
ollut, miten helpottaa ajoneuvomatkailijoiden ja paikallisten yritysten kohtaamista.

Digitaaliset alustat yhdistävät matkailijat ja paikalliset
yritykset

BestParkin yhteistyökumppani Doerz Oy tekee aitojen paikallisten matkailukokemusten
löytämisen helpommaksi. Doerz Local -alusta kokoaa yritysten ja yksityishenkilöiden
tarjoamat aktiviteetit ja elämykset yhteen paikkaan, johon ohjataan BestPark-matkaparkkien
varausjärjestelmän kautta.

Matkaparkeissa paikallisten yritysten tuottamat palvelut ja elämykset tuodaan matkailijoiden
ulottuville myös taulujen avulla. AitoVire Oy:n tuottamat sisällöt saa näkyviin skannaamalla
taulussa olevia QR-koodeja mobiililaitteella. QR-koodit vievät paikallisten yritysten
palvelusivuille. Mainostaulu löytyy muun muassa BestPark-matkaparkki Perhosta.

Pysähtymispaikan lähialuesiin tutustuminen onnistuu kaikkien ketterämmin henkilöautolla.
Matkaparkkien palveluvalikoima laajenee vuokrattavilla henkilöautoilla vuoden 2021 aikana.
Pilottikokeilu aloitetaan parkki kerrallaan yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavan Omago Oy:n
kanssa.

https://fi.doerz.com/
https://fi.doerz.com/local
https://aitovire.com/fi/
https://bookings.bestpark.com/fi/parks/3
https://omago.fi/


Mökkielämää matkaparkissa palveluiden äärellä

Moni unelmoi mökkielämästä lähellä palveluita. Nyt se on mahdollista, sillä BestPark
Seinäjoki Ideapark lisää tarjontaansa BestPark-varausjärjestelmän kautta vuokrattavat
mökit. Matkaparkkiin tulee 12 mökkiä ja niitä pääsee varaamaan 1.6. alkaen.

Hirsimökit ovat varustukseltaan matalan palvelutason majoitusta, jotka hyödyntävät
BestPark-matkaparkin palveluita, kuten sauna, pesutilat ja Ideaparkin ravintolapalvelut.
Kesäkaudella voi Ideaparkin ravintoloista tilata aamiaisen toimitettuna matkailuautolle tai
mökkiin. Lisäksi BestPark Seinäjoki Ideaparkin viereen avautuu kesäkuun alussa kaupungin
suurin kesäterassi, jossa on tarjolla mm. ruokaa, juomaa ja elävää musiikkia.
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Matkaparkki tarjoaa karavaanareille vakioidun turvallisen, helpon ja viihtyisän tavan yöpyä
matkalla matkailuauton tai -vaunun kanssa. BestPark Oy on kehittänyt kaupungeille ja yrittäjille
valmiin matkaparkkikonseptin varausjärjestelmineen. Matkaparkki on helppo rakentaa ja myös
tarvittaessa siirtää. Se ei vaadi kaavoitusta ja voidaan sijoittaa keskeiselle paikalle kaupunkiin,
missä tällaista palvelua ei ole ennestään. Matkaparkkiverkoston avulla lisätään
mahdollisuuksia matkailuauton ja -vaunun ympärivuotiseen käyttöön.

Lue lisää matkaparkeista: bestpark.fi

https://seinajoki.ideapark.fi/
https://bookings.bestpark.com/fi/parks/4
https://bestpark.com/fi/

