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Bókunin hallintaliittymän ominaisuuksia



TIETOTALO





IT-talo, jolla vuosien kokemus matkailun 
toimialasta. 

- verkko- ja asiointipalveluiden toimittaja
(Lomarengas) & majoitushaku Ruka

- destinaatio –yhteistyö 
- hotellijärjestelmätoimittajayhteistyö

- tours & operators –yhteistyö 



Olemme olleet mukana Visit Finlandin 
Digiroadmap –yhteistyössä

-

Suomen matkailuala tarvitsee digitalisoitumista! 
Lähde https://www.businessfinland.fi 



TIETOTALO & BÓKUN



Bókun on myynti- ja sopimuksenhallinta-
alusta, jonka avulla matkailuaktiviteettien 

tarjoajat saavat varaustilanteensa 
sähköiseen muotoon. Näin tuotteet ja

palvelut voidaan tuoda helposti kuluttajan 
ostettaviksi verkkosivusto(i)lla. Lisäksi  
Bókunin avulla voidaan vastaanottaa 
maksuja ja tehdä sopimuksia muiden 

toimijoiden kanssa.



Yhteistyö 

- alkoi kaksi vuotta sitten islantilaisen 
Bókunin tullessa Suomen markkinoille 

- koulutusta ja opastusta 
- tiedon jakamista Suomen matkailumarkkinasta

- teknisiä käyttöönottoprojekteja esim. 
aluematkailun parissa 



Tietotalo 
on tekninen implementointikumppani, 

joka tuo liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen 
Bókun-käyttöönottojen tueksi. 

Keskitymme alueellisiin kokonaistoteutuksiin
sekä Bókunin

API-ratkaisujen toteuttamiseen.



YHTEISTYÖTÄ BÓKUNIN
YMPÄRILLÄ 



”Bókunin alusta on toiminut yhtenä Islannin 
matkailuteollisuuden voimakkaan kasvun 

katalysaattorina, ja uskomme, että se hyödyttää 
myös suomalaista matkailuteollisuutta ja tuo 

matkailuelämykset paremmin asiakkaiden 
saataville ”, sanoo Finnairin digitalisaatiosta 

vastaava johtaja Katri Harra-Salonen. ”

Lähde http://news.cision.com/fi/finnair



Lähde Finnairin esitys



Finnairin suunnitelmat ovat 
lisänneet kiinnostusta Bókunia kohtaan 



BÓKUN JA 
YMPÄRÖIVÄ EKOSYSTEEMI 



Bókun on markkinapaikka, jossa yksittäiset
toimijat voivat myydä palveluita ristiin sekä
tarjota niitä myyntiin globaaleille toimijoille. 

Sen ympärille on muodostunut matkailun
ekosysteemi.



“In an industry marked by thousands of 
suppliers and an ever-increasing number of 

sales channels, is there a place for a 
collaborative concept that can transform 

fragmentation into a cohesive concept in which 
everybody wins?”

Lähde https://www.phocuswire.com/



“To meet customers’ rising expectations, 
companies are extending their range of 
products and services as never before. 

They are also making alliances with other 
companies, even competitors, to create 

complementary networks of offerings and 
services. The resulting ecosystems of 

businesses may come to define the global 
economy.” 

Lähde https://www.mckinsey.com/



“Engaging in digital ecosystems requires a new 
set of managerial 

skills and capabilities. 
How quickly companies develop them will 
determine if they succeed in the ecosystem 

economy.”

Lähde https://www.mckinsey.com/



Esimerkki ekosysteemiajattelusta



ISLANNIN MATKAILUMARKKINA



Lähde https://icelandmonitor.mbl.is/travel/



Lähde https://www.ferdamalastofa.is/



VUONNA 2018 TRIPADVISOR OSTI 
BÓKUNIN



BÓKUNIN OMINAISUUKSIA 



Bókunin mukaan se on “ainoa varauspalvelu,
jonka aktiviteetteja myyvä yritys online-

myyntiinsä tarvitsee”. 



Tuotteiden luominen ja lokalisoiminen on
helppoa. Kaikkea tuotetietoa hallitaan Bókunin

hallintaliittymän kautta. 

- teksti ja kuvat, videot,
- kartat

- luokittelu kategorioihin
- kieliversiot

- yhteistyökumppanit & ristiinmyynti



Hinnoitteluominaisuudet ovat joustavat. 

Tuotteilla voi olla useantyyppisiä hintoja
(perheet, aikuiset, lapset jne) ja lisäksi eri
kanaville voidaan luoda oma hinnastonsa

(jälleenmyyjät, kuluttajat). 



Inventaariota sekä resursseja voidaan ylläpitää
ja muuttaa reaaliaikaisesti. 

Useampi toimija voi myydä tuotteitaan
pakettina.

Tuoteoston yhteydessä asiakkaalle voidaan
tarjota tuotteeseen liittyviä lisäpalveluita.



Online-varausjärjestelmän luominen on
helppoa, eikä vaadi teknistä osaamista. 

Tuotteet voidaan viedä sivustolle ns. widgetinä,
josta muodostuu tuotekortti. 

Käytännössä tuotteen tiedot viedään
verkkosivustolla tekstikenttään aivan kuten

vaikkapa YouTube-video. 

Myös API-rajapintoja voidaan hyödyntää. 



Maksutapojen hallinta on sisällytetty alustaan, 
samoin kuin peruutusten sekä hyvitysten

hallinta. 

Maksutapojen tarjoajia on useita, mukaan lukien
suomalainen Paytrail.



Raportointitoiminnallisuudet ovat monipuoliset. 

Matkustajalistat (esim. pick up-list) saadaan
kätevästi alustan kautta.

Tuki palvelee arkisin.



Bókuniin on sisäänrakennettuna kanavien
hallinta (MyAllocator). 

Bókunin kautta toimijalla on pääsy globaaleihin
OTA-kanaviin (Viator, Expedia).  



Yhteistyökumppanien kanssa tehtävien
yhteistyösopimusten, samoin kuin komissioiden

hallinta on helppoa. 

Tulojen jakaminen yhteistyökumppanien
kesken on käy suoraan alustan kautta.



Markkinapaikka helpottaa
yhteistyökumppanuuksien solmimista. 

Kaikki toimijat ovat nähtävissä
markkinapaikalta ja kenelle tapansa voi

ehdottaa myyntiyhteistyötä. 



Hinnoittelu
on läpinäkyvää. 
Hinta on 0.1% 

kuukausittaisesta liikevaihdosta
(+alv.) (max. 2500€) 

Käyttäjämäärää tai markkinapaikalla tehtäviä
sopimuksia ei hinnoitella erikseen

Lähde 
https://bokun.io



Bókun

- otettavissa käyttöön itsenäisesti 
ja käytännössä ilmaiseksi 

- testatkaa ja kokeilkaa, sopiiko se teille 
- autamme tarpeen tullen! 



VERKOSTA OSTETTAVA 
MATKAILUTUOTE 



- visuaalisesti ja sisällöllisesti edustava 
- aina ostettavissa 

- helposti hahmotettavissa & ymmärrettävissä
- myytävissä tiettyyn aikaan etukäteen 

määriteltynä ajanjaksona
- myytävissä lyhyellä cut-off –ajalla

HUOM! Tuotteiden hinnoittelun tulee kestää 
myyntikomissio! 



Aina, kun perinteisessä myyntikanavissa myyty 
tuote viedään digitaalisiin kanaviin, täytyy sen 
ominaisuudet käydä läpi ja pohtia huolellisesti, 
miten tuotteesta tehdään digitaalisiin kanaviin 

sopiva. 

Tuoteilmoituksen täytyy siis  perustella 
kuluttajalle kerralla, miksi tuote on ostamisen 

arvoinen! 



ESIMERKKEJÄ MARKKINASTA



SERLACHIUS MUSEO







MUUMIMAAILMA





KEMI



KEMI 



KEMI 





VIATOR



VIATOR 

https://youtu.be/RnZTgNzdk3o


BÓKUN 
HALLINTALIITTYMÄN JA 
TOIMINTOJEN ESITTELY































RAPORTIT 





MARKKINAPAIKKA & MYYNTIKANAVAT 





















MISTÄ LISÄÄ APUA?

Bókunin Helpcenterissä (avoin kaikille 
kirjautuneille asiakkaille – tee tunnukset!) on 

vastauksia kaikenlaisiin kysymyksiin. 

Lisäksi Bokunin Youtube-kanavalla on paljon 
ohjevideoita: 

https://www.youtube.com/channel/UCxX3xe_D
PZkrdsOvEY08_kw

https://www.youtube.com/channel/UCxX3xe_DPZkrdsOvEY08_kw


ANTOISIA HETKIÄ MYYNNIN PARISSA! 


