Helsinki Design Weekin perustaja Kari Korkman vastaanotti Helsinki Travel Awardin. Hänen aloitteestaan yhteen koottu World Design Weeks -verkosto valloittaa
maailmaa Helsingistä käsin.
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Helsingin Matkailusäätiö jakoi Helsinki Travel
Award -palkinnot ansioituneesta työstä
matkailun edistämiseksi. Tänä vuonna
palkinnon saivat Pohjoismaiden suurin
muotoilufestivaali Helsinki Design Week,
kansainvälistäkin huomiota herättänyt klubi- ja
ravintolakokonaisuus Kuudes linja complex
sekä Suomen suurin tapahtumapaikka
Helsingin Messukeskus.
Teksti Eero Nokela Kuvat Teemu Kammonen

Jesse Markin yhtyeineen kohotti tunnelman kattoon. Energinen, hienon saundin yhtye on
herättänyt jo huomiota Helsingin musiikkipiireissä.

”Tänä vuonna palkitut toimijat tuovat menestyksekkäästi ihmisiä
yhteen sekä kasvattavat Helsingin tunnettuutta kiinnostavana ja
monipuolisena matkailukohteena. Helsinki Design Week
houkuttelee vuosittain kaupunkiin designista kiinnostuneita
matkailijoita, Kuudes linja complex on herättänyt laajalti
kansainvälistäkin huomiota laadukkaiden kaupunkielämysten
tarjoajana ja Helsingin Messukeskus on kansainvälisesti
kilpailukykyinen tapahtuma-areena”, Helsingin Matkailusäätiön
puheenjohtaja Mikko Leisti perusteli valintoja.
Vuosittain jaettavat Helsinki Travel Award -palkinnot jaettiin Allas
Sea Poolilla nyt viidettä kertaa. Palkinnon jakaa Helsingin
Matkailusäätiö tarkoituksenaan lisätä matkailualan arvostusta
sekä innostaa paikallisia toimijoita matkailun kehittämiseen.
Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.
Puhdas luonto, teknoturismi ja autenttisuus tulevaisuuden
matkailun ytimessä
Futuristi Elina Hiltunen on tehnyt Helsingin Matkailusäätiölle
uuden Tulevaisuuden Matkailu -raportin. Ympäristöön,
väestönkasvuun, talouteen ja teknologiaan liittyvät globaalit
megatrendit muuttavat matkailua lähitulevaisuudessa ja Hiltunen
käy raportissaan läpi mahdollisia tulevaisuuden matkailun
skenaarioita.
”Selkeitä nousevia trendejä tulevaisuuden matkailussa ovat
esimerkiksi ilmastonmuutoksen pohjalta syntynyt kestävän ja
ympäristötietoisen matkailun sekä junamatkustamisen
lisääntyminen. Lisäksi autenttisten matkailukokemusten suosio ja
esteettömyys nousevat aikaisempaa tärkeämmiksi tekijöiksi
matkailussa. Myös robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen eli
teknoturismi tulee lisääntymään”, tutkija Elina Hiltunen kertoo.

Helsingin Matkailusäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Leisti jakoi tämänvuotiset
palkinnot.

Vuoden 2019 Helsinki Travel Award
-palkintojen perustelut:
Helsinki Design Week
Vuosittain järjestettävän Helsinki Design Weekin lisäk si
ympärivuotinen Design Weekly pitää aktiivisesti yllä mielenkiintoa
ja perustaja Kari Korkmanin aloitteesta yhteen koottu World
Design Weeks -verkosto valloittaa maailmaa Helsingistä käs in.
Helsinki Design Week on uskottava ja seurattu, henkilöt ja tahot
yhteenkokoava tekijä, joka houkuttelee kaupunkiin vuosittain
tuhansia matkailijoita nauttimaan designista ja löy tämään uutta
kerrottavaa.
Kuudes linja complex
Kuudes linja complexin ravintoloitsijat Toni Rantanen ja Timi
Uskali ovat tuoneet Helsinkiin juuri sitä rytmiä, joka tekee
Helsingistä nykyaikaisen innostavan kaupungin. Vanhan
tulitikkutehtaan tiloihin ja ympäristöön on ravintola kerrallaan
kehittynyt kokonaisuus, jonne tullaan nauttimaan ja esiintymään
ympäri maailmaa. Kuudes Linja, Siltanen, Kaiku, Post Bar,
Tanner, Ääniwalli ja kumppanit pitäv ät huolen siitä, että
Helsingistä löytyy laadukkaita ja unohtumattomia klubielämyksiä.

Futuristi Elina Hiltusen mielestä puhdas luonto, teknoturismi ja autenttisuus ovat
tulevaisuuden matkailun ytimessä.

Helsingin Messukeskus
Messut ja tapahtumat ovat monelle toimialalle tärkeä tapa
mahdollistaa kohtaamisia, esitellä osaamista, tuotteita ja
innovaatioita, edistää toimintaa, saavuttaa tavoitteita, jakaa ja
saada tietoa, verkostoitua sekä luoda suhteita. Kansainvälisesti
kilpailukykyinen, suuri ja vetovoimainen tapahtumapaikka
Messukeskus on Suomelle ja Helsingille tärkeä menestystekijä.
Messukeskuksella oli viime vuonna yhteensä 1,2 miljoonaa
asiakasta.

Anni Vepsäläinen (vas.), Maria Mroue ja Kristiina von Konow iloitsivat 100-vuotiaan
Messukeskuksen saamasta huomiosta.

