Blogimme / Our blog
Matkapatonki-matkablogi on suunnattu ensisijaisesti suomalaisille karavaanareille ja
ulkomailla karavaanailusta tai automatkailusta kiinnostuneille. Emme kuitenkaan ole
pelkkä karavaaniblogi, vaan teemme muunlaisiakin matkoja ja kirjoitamme ylipäätään
matkustamiseen liittyvistä asioista. Haluamme erityisesti tuoda esille niitä matkakohteita
ja nähtävyyksiä, joita suomalaiset eivät vielä tunne. Lukijakuntamme on monipuolinen ja
sen ikähaarukka on laaja aina parikymppisestä eläkeikäiseen asti.
Matkapatonki-travel blog is foremost for Finnish people who Do motorhoming and are
interested in caravaning, camping and travelling by car. Nevertheless, the blog serves all
people interested in travelling, because we bring out different kinds of destinations and
sights and do not only focus on motorhoming. We especially want to introduce such
destinations to the Finnish audience that are not so well-known here. Our audience
is diverse and the age group of our readers is wide, starting from people in their twenties
all the way to pensioners.
Bloggaajat / The bloggers
Blogia kirjoittaa kolmekymppinen pariskunta, Mikko ja Susanna. Meitä yhdistää rakkaus
Ranskaan, jota olemme yhdessä ja erikseen kiertäneet jo vuosia. Matkustaessamme
erityisiksi kiinnostuksen kohteiksi nousevat kohteiden historia, sekä yleisesti hyvä ruoka ja
juoma. Pidemmät matkat teemme aina matkailuautollamme, mutta lyhyitä matkoja varten
tai kaukaisempiin kohteisiin matkustettaessa jätämme auton suosiolla kotiin.
The blog is written by Mikko and Susanna, a couple in their thirties. We share a love for
France, where we have been travelling together and separately already for years. When
we travel, our interest is on historical sights, but we also enjoy good food and drink. If we
are heading on a longer vacation we do it with our campervan. For short holidays
and/or faraway trips we leave our campervan home and use other transportation.
Yhteistyö / Want to work with us?
Teemme mielellämme yhteistyötä, joka hyödyntää kumpaakin osapuolta. Kirjoitamme
blogiamme subjektiivisesti, niin hyvät kuin huonotkin asiat huomioiden. Haluamme
blogiteksteistämme kuitenkin välittyvän positiivisen tunnelman, jotta sitä olisi mukava
lukea. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!
We are more than happy to work in such collaboration that satisfies both parties. We
write our blog subjectively, in good and bad. Nevertheless, we want our readers to have a
good experience when visiting our blog so we would like to keep our posts positive. We
would love to hear from you!

Blogin tilastot / The statistics (1.7.2017 - 1.7.2018)
Näyttökerrat / Page views: 28 946

Sosiaalinen media / Social media
Facebook: www.facebook.com/matkapatonki
Instagram: @matkapatonki

Yhteistyökumppaneita / We have worked with
Finnlines
Camping-Car Park
Caravan 2017
Nokian Renkaat / Nokian Tyres
Omnia Sweden
Mapon

Yhteystiedot / Contact
info@matkapatonki.fi
mikko@matkapatonki.fi
susanna@matkapatonki.fi

