Tiedote 1.11.2012. Julkaisuvapaa heti.

Lumipallo.fi kokoaa talvimatkailun yhteen osoitteeseen
Sähköistä palvelua mäenlaskuharrastajille
Ski Expo -messuilla 2.11.2012 lanseerattavan Lumipallo.fi -palvelun lähtökohta on harrastamisen helpottaminen: kaikki talvimatkailijan palvelut löytyvät ensimmäistä kertaa yhden katon alta.
Suomessa on valtava määrä talviurheilun harrastajia ja runsaasti laadukkaita matkakohteita, mutta maasta on tähän saakka puuttunut lumimatkailijan kattava verkkopalvelu.
Lumipallo.fi auttaa käyttäjää löytämään nopeasti juuri omaan talviharrastamisen tapaan sopivimmat hiihtokeskukset Suomesta ja
ulkomailta. Lumipallo tuo kohteiden tiedot, tunnelmat ja lumitilanteet yhden klikkauksen päähän. Koko hiihtomatkatarjonta on
samalla sivulla käyttäjän selattavana ja vertailtavana. Tarjousosio poimii harrastajille alan kiinnostavimmat tarjoukset.
Suoran hyötypalvelun lisäksi Lumipallon sisälle mahtuu runsaasti talviharrastamisen riemua ja siihen liittyvää elämäntapaa välittävää sisältöä: toimittajien tuottamat artikkelit, sekä ammattilaisten että harrastajien ylläpitämät blogit ja kaikkien käyttäjien
keräämät kuvat ja videot sekä keskustelut.

Kehittäjinä matkailun, mäenlaskun ja verkkomarkkinoinnin ekspertit
Lumipalloa ovat olleet luomassa Suomen suurin matkailumedia Rantapallo, seikkailija Veikka Gustafssonin luotsaama Outdoor
Media sekä verkkomainonnan asiantuntijatoimisto Redland.
Outdoor Median ansiosta Lumipallon taustajoukkoihin on saatu laskettelun harrastelehden Skimbaajan sekä lumilautailijoiden
Slammer-lehden vahva lajiosaaminen ja kohdetuntemus.
- Lumipallo on hiihtämisen parempi käyttöliittymä. Tällaisesta alaa yhdistävästä mediasta on haaveiltu jo pitkään. Aiemmin tieto
on ollut hajanaista ja siitä ovat kärsineet kaikki: kuluttajien on ollut vaikea löytää täsmätietoa ja alan toimijoiden on ollut haasteellista tuoda matkailutuotteitaan yleisön ulottuville, sanoo Veikka Gustafsson.
- Uskon, että nyt on koossa joukko, jolla talviharrastajille saadaan vihdoinkin luotua aidosti kokoava ja markkinoita yhdistävä palvelu.

Tavoitteena käyttäjälähtöisyys: lomailun tulee olla helppoa
Lumipallon päätoimittajan rooliin nousee Jonna Iljin, jolla on pitkän laskettelu- ja vuoristotaustan lisäksi vahva kokemus verkkopalveluiden konseptoinnista.
- Lumipallossa pääsen yhdistämään omat kompetenssialueeni. Tiedän, mitä hiihtomatkalainen tarvitsee ja miten niihin tarpeisiin
parhaiten vastataan digitaalisen median avulla, kertoo Iljin.
- Näkökulmamme on vahvan käyttäjälähtöinen. Tiedonhaun tulee olla sekä helppoa että hauskaa. Kun kaiken löytää yhdestä osoitteesta, lomailija voi keskittyä olennaiseen, eli rinteistä nauttimiseen.
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Lumipallon väki on tavattavissa Skiexpo-messuilla osastolla 7g61.
Julkaisuvapaita lehdistökuvia saatavilla osoitteessa http://www.lumipallo.fi/lehdisto/
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