
BMW kartoittaa Suomen kauneimmat maisemareitit
BMW Suomi kerää kesän ajan ehdotuksia Suomen kauneimmista tieosuuksista karttapohjaiselle kansallisbaanat.fi-sivustolle.
Tavoitteena on luoda kattava tietokanta maamme maisemareiteistä.

Kansallisbaanat.fi on avattu tänään reittiehdotuksia varten. Sivustolla olevan lomakkeen avulla kävijät voivat piirtää tuntemansa kauniin
maisemareitin kartalle ja jättää siitä kuvauksen ja kuvamateriaalia.

”Haluamme koota maisemareitit yhteen paikkaan yhdessä suomalaisten kanssa, sillä tiestömme tuntemus jakautuu kaikkien teillä liikkujien
kesken. Jokainen tuntee ainakin yhden tieosuuden, joka on näkemisen ja kokemisen arvoinen”, BMW Suomen markkinointi- ja
viestintäpäällikkö Henri Jantunen sanoo.

Kaikki kansallisbaanat.fi-sivulle tehdyt reittiehdotukset osallistuvat samalla kilpailuun Suomen kauneimmasta reitistä. Kilpailuaika jatkuu
elokuun loppuun asti, minkä jälkeen arviointiraati valitsee ja palkitsee parhaan. Raatiin kuuluu kilpailun järjestävän BMW Suomen Henri
Jantusen lisäksi matkailun edistämiskeskuksen tuoteasiantuntija Liisa Renfors ja ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari Marcus
Grönholm.

”Suomen kauneimman reitin varrella tulee olla muutakin kuin upeita maisemia. Mielenkiintoa tuovat alueille ominaiset, esimerkiksi
kulttuurihistorialliset nähtävyydet sekä hyvätasoiset palvelut. Ne löytyvät monesti kun poikkeaa pääteiltä pikkuteille”, Renfors kertoo
arviointikriteereistään.

Grönholm korostaa itse tien merkitystä:

”Entisenä ammattikusikina arvostan tietysti sellaisia tieosuuksia, joilla on mutkia ja mäkiä. Vaihtelevuus pitää valppaana ja kun näkymätkin ovat
kohdallaan, voi matkanteko olla hieno elämys.”

Kilpailun jälkeen kansallisbaanat-sivusto jää elämään kattavana tietokantana Suomen maisemareiteistä.

http://kansallisbaanat.fi/

Lisätietoja:

Oy BMW Suomi Ab, Henri Jantunen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, (09) 6137 4217, henri.jantunen(at)bmw.fi, www.bmw.fi

BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, ja se tarjoaa myös korkealuokkaisia rahoitus- ja
liikkuvuuspalveluja. BMW Groupin brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto
kattaa yli 140 maata.

BMW Group myi kaikkiaan noin 1.963 miljoonaa autoa ja 115 215 moottoripyörää vuonna 2013. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2013 oli 76,06 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,91 miljardia euroa. Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli noin 110 351 työntekijää.

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview

Google+:http://googleplus.bmwgroup.com


