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• TripAdvisor.com on kansainvälinen matkailusivusto, jonka 
kirjautuneet jäsenet voivat lähettää kuvia tai kirjoittaa matka-
arvosteluja ja -arviointeja matkakohteista, hotelleista ja 
ravintoloista ympäri maailman. Kohteita ja arvosteluja voi ilman 
rekisteröitymistä tarkastella.

• TripAdvisor perustettiin vuonna 2000.

• Verkkosivuille on kirjoitettu noin 35 miljoonaa arviointia. Sivusto 
sisältää yli 200 000 hotellia ja nähtävyyttä sekä yli 30 000 
matkakohdetta ympäri maailmaa.

• Yhtiön päämaja sijaitsee Needhamissa Massachusettsissa 
Yhdysvalloissa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Matkailu


TripAdvisor brändi
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TripAdvisor Media Group

        Tripadvisor Sites

Booking.com

Ctrip Sites

        Expedia Sites

    12306.Cn

    Qunar.com

        Trivago Sites

        Hotels.com Sites

    Airbnb Sites

    Uu456.com

    Despegar-Decolar Sites

    Mafengwo.Cn

    Tuniu.com

    Lvmama.com

    Skyscanner Sites

    17U

    Msn Travel

    Ly.com

    Kayak.com Network

    Indian Railways

        Agoda

    Sohu.com Travel

    Elong Sites

        Priceline.com

TripAdvisor – Worldwide
TAMG remains the largest travel player worldwide

TripAdvisor 17% of the Travel Market

TAMG 18% of the Travel Market

Source: comScore September 2017

Note: For comparison purposes data above reflects Desktop only 





OTA (On-line matkanjärjestäjä)

• TripAdvisor vertailee yli 200 majoitusvarausjärjestelmän
hintoja, jolloin kuluttaja voi mm. löytää edullisimman
majoitushinnan

• Lisäksi konserni omistaa ja operoi yli 20 muuta
matkailuportaalia:
– www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.

cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (including

www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl ja www.dimmi.com.au), www.gategur

u.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetset

ter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.sma

rtertravel.com, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com and www.viator.com.

http://www.airfarewatchdog.com/
http://www.bokun.io/
http://www.bookingbuddy.com/
http://www.citymaps.com/
http://www.cruisecritic.com/
http://www.familyvacationcritic.com/
http://www.flipkey.com/
http://www.thefork.com/
http://www.lafourchette.com/
http://www.eltenedor.com/
http://www.iens.nl/
http://www.dimmi.com.au/
http://www.gateguru.com/
http://www.holidaylettings.co.uk/
http://www.holidaywatchdog.com/
http://www.housetrip.com/
http://www.jetsetter.com/
http://www.niumba.com/
http://www.onetime.com/
http://www.oyster.com/
http://www.seatguru.com/
http://www.smartertravel.com/
http://www.tingo.com/
http://www.vacationhomerentals.com/
http://www.viator.com/


Maailman laajuinen

ulottuvuus
49 markkina-aluesivustoa –

28 kieltä

Ei virallisesti 
Kiinassa



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

TripAdvisor maailmalla
TripAdvisor maailman suurin matkailusivusto

POHJOIS-

AMERIKKA

14.3m

ETELÄ- JA 

VÄLI-

AMERIKKA

5.7m

EUROOPPA

24.7m

LÄHI-ITÄ 

JA 

AFRIKKA

2.7m

AASIA

13.0m



Keskimääräinen arvio on 4 / 5



Inspiration > Planning > Travel > Review

Suurin osa arvioista on myönteistiä
Yli 70% 3.5 +
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Source: TripAdvisor Internal Data Q1 2012



Inspiration > Planning > Travel > Review

Facebook & TripAdvisor
1.5miljardia “nuppineulaa” & Facebookin kaytetyin app!



Suomi

Hotellit – 437

B&B – 372

Lomamökit – 1,913

Ravintolat – 2,554
Nähtävyydet - 801



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

Finland
29 %

United Kingdom
16 %

Russia
14 %

Japan
7 %

United States
11 %

Italy
5 %

France
5 %

Germany
5 %

Sweden
4 %

Spain
4 %

Unique Users

Suomi – Mistä päin maailmaa haut?

15 miljoonaa hakua
viimeisen

12 kuukauden
aikana

Uniikit käyttäjät



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

www.tripadvisor.co.uk/owners

Etsi ja listaa tuotteesi

Majoitus

Mökit

Ravintolat

Nähtävyydet

Matkailuorganisaatiot



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

Aktiivisuus Suomen majoitusten puolelta

– 340 majoitusta Suomessa on arvioitu ainakin kerran

TripAdvisorissa viimeisen 30 päivän aikana (30%)

– 285 arvioiduista majoituksista saivat 3.5 tai korkeamman

arvion (korkein 5)  tämä vastaa 84% arvioiduista

majoituksista viimeisen 30 päivän aikana

– 42 arvioiduista majoituksista on viimeisen 30 päivän

aikana vastannut arvioon – ainoastaan 12%!!



Inspiration > Planning > Travel > Review

Miksi kannattaa vastata arvioihin

57% on samaa mielta etta arvioon vastaaminen

vaikuttaa varaus päätokseen

84%on samaa mieltä että negatiiviseen arvioon

vastaaminen “parantaa käsitystä majoituksesta”

Cornell Yliopiston tutkimuksen mukaan hyvin arvioitu

majoitus voi veloittaa yli 11% korkeamman hinnan, 

sillä kuluttaja on valmis maksamaan laadusta

Source: commissioned survey conducted by PhoCusWright on behalf of TripAdvisor
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Vaikuttavatko arviot varauksiin? 

20

Maailman kuluttajista on sitä
mieltä että heidän varaus

päätokseensa on vaikuttanut
online arvio

Maailman hotelleista
vahvistaa etta arviot ovat

tärkeitä varauksille

93% 96% 

*Source: TripBarometer by TripAdvisor, an online survey conducted in Dec. 2012 – Jan. 2013 with 35,042 participants from 26 countries
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META haku ja Widgetit



Mitä widgetejä verkkosivustolleni on 
saatavilla maksutta?

• Itsepalvelu-widgetit, jotka ovat maksuttomia, niille 
majoitusyrityksille, nähtävyyksille ja ravintoloille, joilla on profiili 
TripAdvisorissa. Katso widget-keskuksestasi, millainen sisältö on 
maksutonta juuri sinun yrityksellesi.

• Arvioitu TripAdvisorissa –merkit
• Arvostelukatkelmia-widget
• Bravo! -merkit
• Kirjoita arvostelu -widgetit
• TripAdvisorin Facebook-sovellus
• Kunniamerkit saavutuksista
• Sosiaalisen median TripAdvisor-painikkeet
• Arviointi-widget
• Huippuarvostelu-widget
• Ekojohtaja-widgetit

http://www.tripadvisor.fi/Widgets


Storyboard

• Esittele parhaimmat ‘Best 
of’ valokuvat & arvioinnit

• Kuluttajat ostavat myös
silmillään — herätä heidän
huomionsa “Storyboard” -
palvelulla

• Dynaaminen sekoitus
valokuvia ja arviointeja
sijoitettuna yrityksesi
TripAdvisor-sivun yläosaan

• Helppo käyttää — luo
räätälöity “Storyboard” 
muutamassa minuutissa



Storybord

• Kerro, miksi ruokailijat
pitävät käynnistää
ravintolassasi



Bannerit 300 x 600 tai 600 x 300

Myös 320 x 50 
tai 600 x 300
Tai 728 x 50
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TripAdvisorin foorumit













Maksettu
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Matka Wiki – lisää uniikkeja artikkeleita
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Helppo tapa saada lisää arvioita: Arvostelu Express

Helppo

käyttää –

lähetä

sähkoposti

vieraillesi

34



Arvostelu Express

• 1. Kerää sähköpostiosoitteita
Varmista ennen asiakkaiden lähtöä, että sinulla on heidän toimivat 
sähköpostiosoitteensa.

• 2. Luo odotuksia
Kerro asiakkaille, että tulet pyytämään heiltä palautetta ArvosteluExpress-
sähköpostiviesteillä.

• 3. Valitse lähettäjän osoite huolellisesti
Varmista, että osoite sisältää tunnistettavasti yrityksen tai sitä edustavan työntekijän nimen.

• 4. Pidä viestit lyhyinä ja yksinkertaisina
Lyhyet viestit, joissa on selkeät, ytimekkäät aiherivit, ovat tehokkaimpia. 

• 5. Mukauta viestiä
Lisää allekirjoitus, jossa on nimesi ja työtehtäväsi, jotta sähköpostiviesti tuntuisi 
henkilökohtaisemmalta.

• 6. Auta viestiä pääsemään perille
Vältä käyttämästä useita huutomerkkejä ja pelkkiä isoja kirjaimia viestin aiherivillä ja itse tekstissä.
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Certificate of Excellence – 171 Suomessa!



Tutkimuksia



• Miehet käyttävät naisia vähemmän aikaa 
matkan varaamiseen. 

• Nuoremmat matkailijat aloittavat suunnittelun 
myöhemmin. 

• 59 % matkailijoista aloittaa seuraavan 
matkansa suunnittelun yhdestä kolmeen 
kuukautta ennen lähtöä.



4 Varauskäyttäytymismallia

• neljä erilaista varauskäyttäytymismallia 

– Lentoja varaavat matkailijat (48 % vastaajista)

– Hotellia varaavat matkailijat (29 % vastaajista)

– Yksin matkustavat (13 % vastaajista) 

– Tasapainoiset varaajat (10 % vastaajista)



Lentoja varaavat matkailijat

• Lentoja varaavat matkailijat 

• (48 % vastaajista) varaavat ensin lennon ja 
matkakohteen

• painottavat matkakohdetta – he matkustavat 
ensisijaisesti uusia kulttuureita kokeakseen

• lähtevät useimmin pitemmille lomamatkoille, 
joilla lennot ovat matkan kallein osa.



Hotellia varaavat matkailijat

• Hotellia varaavat matkailijat

• (29 % vastaajista) aloittavat tutustumalla eri 
majoituspaikkoihin ja varaamalla majoituksen

• tekevät päätöksiä hinnan perusteella ja 
suosivat perheille sopivia matkakohteita

• tekevät puolet varauksista vain 
viikonloppumatkoille.



Yksin matkustavat

• Yksin matkustavat

• (13 % vastaajista)tekevät varaukset nopeasti 
eivätkä käytä yhtä paljon aikaa suunnitteluun

• ovat usein joko liikematkailijoita tai lähdössä 
pitemmälle lomalle

• pitävät tutusta ja turvallisesta: 17 % varaajista 
valitsee matkakohteen, jossa he käyvät joka 
vuosi.



Tasapainoiset varaajat

• Tasapainoiset varaajat

• (10 % vastaajista)yhdistävät kiinnostuksensa 
erilaisiin kulttuureihin ja hyvät 
matkatarjoukset

• käyttävät paljon aikaa matkakohteisiin 
tutustumiseen ennalta

• viipyvät matkalla suunnilleen yhtä kauan kuin 
muutkin matkailijat.



6 Eri matkailijatyyppiä

• Kuusi matkailijatyyppiä asenteen, 
varaustottumusten, iän ja tulojen perusteella

• Vastinetta rahalle haluavat

• Luksusmatkailijat

• Sosiaaliset matkailijat

• Itsenäiset matkailijat

• Tutkijat

• Mukavuusmatkailijat



KIITOS


