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Booking.comin esittely



                                                             1996 - Bookings.nl



                                                             Tervetuloa maailman suurimpaan matkailun online-yhteisöön

198 toimistoa 
ympäri maailmaa

43 tuettua 
kieltä

15 000+ työntekijää

1,6 miljoonaa varattua 
huoneyötä joka päivä

29 004 669 majoituslistausta,
143 171 kohteessa, 

230 eri maassa tai maanosassa 



                                                             Booking.com Suomessa

● 8000+ majoitusliikettä mökeistä hotelleihin

● Varauksia tehty kuluvan vuoden aikana lähes 
tuhannelle paikkakunnalle 236 eri maasta

● 12 työntekijää Helsingissä + reilusti suomalaisia 
kollegoita ympäri maailmaa mm. 
asiakaspalvelussa

Illustrator: Sanna Mander
Source: Visit Finland Media Bank



Lapin 
iglumajoitus.

Saariston 
iglumajoitus.

Telttamajoitus.Majakkamajoitus.



Yhteistyön edut



                                                             Mitä tapahtui yhdessä internet-minuutissa vuonna 2017?

Created by @LoriLewis
@OficiallyChadd
Twitter



                                                             Tule löydetyksi koska tahansa, mistä tahansa

Maailmanlaajuinen markkinointi

Räätälöidyt ohjelmat



Sosiaalinen media – Facebook & Instagram



Strategiset kumppanuudet



Suomi



Suomi – alueellinen räätälöinti



                                                             

Tukitiimimme ovat saatavilla puhelimitse, 
sähköpostitse ja pikaviestimillä

Puhu asiakkaasi kieltä

Kommunikoi asiakkaidesi 
kanssa 43 kielellä

Käännämme kohteesi sivun ja 
online-mainonnan

Tuki ympäri vuorokauden



Miten saan apua?



                                                             

Ota yhteyttä asiakaspalveluun omalla 
kielelläsi koska tahansa

Opi yli 300 artikkelin avustuksella, 
jotka on käännetty 20 kielelle

Tukikanavat

YouTubePartner Help Asiakaspalvelu

Katso videoita 
Booking.com Partners -kanavalla

(tekstitykset saatavilla)



                                                             Yhteenveto yhteistyön eduista

Globaali 
saavutettavuus

Maailmanlaajuinen 
online-markkinointi

Räätälöidyt 
ohjelmat

Monikielinen 
tuki

Eri 
tukialustat 

24/7 tuki Optimoitu 
varaussivu

17 500+ 
globaalia 

strategista 
yhteistyö- 

kumppania 



Miten Booking.comin alusta toimii?



                                                             Rekisteröityminen

join.booking.com

http://join.booking.com


Lataat kohteesi hinnat 
& saatavuuden

Olet löydettävissä ja 
varattavissa saman 

tien

 

Keräät maksut 
määritettyjen ehtojen 

puitteissa

1. 2. 4 .3.
Varaukset 

vahvistetaan 
automaattisesti 

* Käytätkö Channel 
Manageria? Onnistuu!



                                                             Hinnat ja saatavuus

Mistä ja miten:

● Hinnat & saatavuus 
● Tarjoukset 

tai Channel Managerin kautta
– mikäli käytössä.

Saatavuus 16 kuukaudeksi 
eteenpäin

http://www.youtube.com/watch?v=nfUr9T7p4s4&t=12


                                                             
Managing reservations & communicating with guests

   Kuvat & sisältö
“Katselijoista varaajiksi”

Ensimmäinen sääntö: 
24 kuvaa, 4 per huoneluokka

Lisää kuvia ulkoa, yleisistä tiloista, ravintolasta, 
mukavuuksista ja palveluista, huoneista sekä 
kaikesta, joka tekee kohteestasi uniikin.



                                                             Ehdot

Peruutusehdot ja 
ennakkomaksut
Mihin asti voi peruuttaa kuluitta?
Otatteko ennakkomaksua?

Check-in/out
Mitkä ovat sisään- ja uloskirjautumisajat?

Internet, pysäköinti, 
lemmikit
Nettiyhteys?
Miten pysäköinti hoidetaan?
Sallitteko lemmikit?

http://www.youtube.com/watch?v=Con08uDlep8&t=12


                                                             Mobiilisovellukset, automaattiset vastaukset ja viestipohjat

2. Lataa Pulse-sovelluksemme1. Asetukset ekstranetissä 3. Ota Booking Assistant käyttöön

http://www.youtube.com/watch?v=MEG2VOS6t7o&t=3


                                                             Seuraa majoituspaikkasi tulosta analytiikkatyökalujemme avulla

“Miten viimeiset 12 kuukautta 
menivät?”

“Koska varaukset 
peruuntuvat?”

“Miten paljon ennen 
saapumista asiakkaat 

varaavat?”

“Keitä varaajani ovat?”

“Miltä tulevaisuus näyttää?”

“Miten asiakasarvioni ovat 
kehittyneet?”



Booking.comin maksupalvelu

● Verkkomaksaminen globaalisti:
○ Globaalisti yli 300 vaihtoehtoista 

maksutapaa
○ eWallet vs. Bank Transfer
○ Korttimaksut (Debit+Credit) kattoivat 42 % 

kaikista eCommerce-transaktioista vuonna 
2016, mutta tulevat kattamaan vain 23 % 
vuonna 2021 tarkoittaen, että 77 % tulee 
vaihtoehtoisten maksutapojen kautta



Muuttuva
kysyntä

Mitä asiakkaat pitävät tärkeänä 
varatessaan vaihtoehtoisia 
majoituspaikkoja?

1
Hinta
Vaihtoehtoisen majoituspaikan 
hinta oli edullisempi kuin 
perinteisen.

2
Uniikki kokemus
Se tarjosi ainutlaatuisen 
kokemuksen.

31%

27%



Tarjoa oikeaa tuotetta oikealle 
asiakkaalle oikeaan aikaan

Yksilöllinen
kokemus

Yielding

Mukavuudet ja 
palvelutAteriat

Ehdot“Yielding”



Alennuksen on oltava vähintään 
10 % houkutellakseen 

ennakkavaraajia

Aikaisen varaajan hinta
85%

Saapuminen-24/48 t-21 pv

Joustava hinta
100%

Maksua ei palauteta -hinta
90%

Konvertoituvat parhaiten
Paras hinta

Tulisi olla aina myynnissä

Vähentää peruutuksia
Lisää varauksia

Kasvattaa näkyvyyttä

Vähentää peruutuksia
Pidentää varausikkunaa

Auttaa ennakoimaan liiketoimintaa

10 %:n alennus tuo 50 % 
enemmän varauksia, joista ei 

palauteta maksua

m
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Millaista hinnoittelurakennetta suosittelemme



Asiakaskokemukset ja niiden 
kehittäminen teknologian avulla



Kuinka määrittelemme asiakaskokemuksen matkailualalla?

Book

Ennen saapumista (pre-stay) Viipyminen majoituspaikassa Matkan jälkeen (post-stay)

Koko prosessi muodostaa kokemuksen.
Saumaton, miellyttävä ja vaivaton matkailukokemus alusta loppuun saakka.



Miten saamme selville mitä asiakkaat haluavat matkustaessaan?

Tiedonkeruun haasteita:

● Epäsäännöllinen matkustus

● Anonyymit asiakkaat

● Matkat suunnitellaan hyödyntäen 

useita sivustoja

● Ihmisillä on eri tarpeet matkasta 

riippuen



Ennen saapumista: Oikeiden odotusten 
asettaminen
● Data asiakasprofiilin muodostamisen 

tukena
● Oman majoituspaikan sivun räätälöinti

Majoituksen aikana: Odotusten 
täyttäminen
● Miten tukea asiakkaita
● Kommunikointi

Matkan jälkeen: Asiakaskokemuksen 
kohentaminen
● Asiakasarvioiden hyödyntäminen ja 

niistä oppiminen

Miten voit kehittää 
asiakaskokemusta? 



Ennen saapumista
Oikeiden odotusten asettaminen

“When you speak to everyone, you speak to no one.” 

Meredith Hill 
Founder & CEO, 

Global Institute for Travel Entrepreneurs





Jatkuva kehittäminen ja testaaminen

Päivittäin
yli 1 000 A/B-testiä
kaikilla alustoilla



Data kertoo asiakkaista 
Käytä dataa asiakasprofiilin muodostamiseen

Mistä maista he tulevat?

Mitä laitetta he käyttävät 
varauksen tekemiseen?

Ketkä ovat asiakkaitasi?

Mikä matkustusmotiivi heillä on?

Source: Travelweekly.co.uk

Muodosta 
käsitys siitä, 
millainen on 
tyypillisin 
yksittäinen 
katselukerta 
sivullasi, ja 
millainen on 
asiakas sen 
takana.



Varaajat tekevät päätöksiä ensivaikutelman perusteella

Kathy 
Caprino

Kuinka paljon aikaa 
käytetään yhden 
majoituspaikan sivulla 
keskimäärin?

Kuinka paljon aikaa 
käytetään hakutulosten 
katsomiseen keskimäärin?

~ 2 minuuttia

 < 1 minuutti



~9/10
Matkailijasta varaa nopeammin 

kun kuvat ovat relevantteja, 
selkeitä ja hyvälaatuisia 

Keskimäärin matkailija lukee

~18 % majoituspaikan 

kuvauksesta 

Mihin asiakkaat katsovat majoituspaikan sivulla?

Disclaimer: all numbers and percentages shown in this presentation can vary by market.Please bear in mind that these numbers are based on the current business situation, and can change over time, from market to market.

Source: Booking.com User Research, Eye Tracking

Houkutteleva majoituspaikan sivu on yhä tärkeämpi 



Majoituksen aikana
Odotusten täyttäminen



Keskity näihin kolmeen osa-alueeseen täyttääksesi odotukset

Palvelu Avustaminen Viestintä



Avustaminen
Asiakkaat odottavat nopeita vastauksia kysymyksiinsä

50 % asiakkaista 
ei välitä vastaako 
heille kone vai 
ihminen, kunhan 
he saavat 
vastauksen

80 % asiakkaista 
haluaa 
hyödyntää 
itsepalvelun 
keinoja 
löytääkseen 
tarvittavan 
informaation 

Source: Booking.com Surveys 2017



Matkan jälkeen
Asiakaskokemuksen kohentaminen



~98 % 
kuluttajista lukee 
asiakasarvioita

Asiakasarvioista on tulossa ensisijaista matkailuinfoa

Source: Hospitality.net



~ 53 % matkailijoista 
ei varaisi 
majoituspaikkaa, 
jolla ei ole arvioita

Arviot tekevät majoituspaikasta luotettavamman ja houkuttelevamman

Source: Hospitality.net

Booking.com todentaa kaikki varaukset tarjotakseen asiakkaille aidontuntuisen 

varausalustan.

Asiakkaat luottavat 
kriittisiin 
arvosteluihin, koska 
ne näyttävät, että 
kohteen keskiarvo 
on objektiivinen.

9,7



Analysoi arvioita kategorioittain Arvioi asiakaskokemustasi aihealueittain

Asiakasarvioiden käyttäminen kokemuksen parantamiseksi
Pienet parannukset voivat tehdä ison eron



1. 5 minuutin sääntö. Mieti, mitä haluat sanoa.

2. Pidä lyhyenä. Mene suoraan asiaan.

3. Ole persoonallinen. Yksilölliset vastaukset ovat vilpittömimpiä.

~9/10 varaajan 
mielestä
täsmällinen vastaus 
negatiiviseen arvioon 
parantaa vaikutelmaa 
majoituspaikasta

Kuinka vastata asiakasarvioihin
Voit kääntää negatiivisen arvion positiiviseksi ensivaikutelmaksi.



Guest Review Awards

Juhlistamme vuosittain yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat kerta 
toisensa jälkeen ensiluokkaisen asiakaskokemuksen.



Kiitos!

Disclaimer: all numbers and percentages shown in this presentation can vary by market.
Please bear in mind that these numbers are based on the current business situation, and can change over time, from market to market.

Liity: join.booking.com
Katso: youtube.com/bookingpartners
Tutustu ja opiskele: partnerhelp.booking.com

http://join.booking.com
https://www.youtube.com/bookingpartners
http://partnerhelp.booking.com

