
Matkailuyritys digitaalisissa 
kanavissa

Miten digitalisaatio on muuttanut ja tulee 
muuttamaan matkailumarkkinointia ja 

myyntiä? Esimerkkejä Suomesta ja 
maailmalta



MENESTYVIÄ 
MATKAILUKOHTEITA 
YHDESSÄ

FlowHouse on kumppanisi 
matkailumarkkinoinnin suunnittelussa ja 
toteuttamisessa sekä matkailukohteiden 
kehittämisessä. 

Ratkaisuja matkailun kasvuun.



Autamme asiakkaitamme kehittämään matkailumarkkinointiaan 
digitaalisissa ympäristöissä. Paranamme Suomen matkailun, 
matkailualueiden ja – yritysten kilpailukykyä strategisella 
suunnittelulla, digitaalisella matkailumarkkinoinnilla ja osaamisen 
kehittämisellä.

Uskomme matkailukohteiden merkityksellistämiseen ja tiedolla 
johtamiseen. Haluamme kertoa matkailukohteiden tarinaa 
vuorovaikutuksessa matkailijoiden kanssa.

Teemme työmme käytännönläheisesti ja intohimolla. 
Tunnistamme matkailun tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
ratkaisuja puolestasi parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen 
toteuttamiseksi.

Menestyviä matkailualueita – yhdessä!



FlowHouse yhteistyössä matkailualueiden kanssa

@flowhouse #visitflowhouse



Miten digitalisaatio on muuttanut 
ja tulee muuttamaan 

matkailumarkkinointia ja 
myyntiä? 



• Matkailu yksi maailman kilpailuimmista
toimialoista

• Toimiala on erittäin monimuotoinen ja 
haastava pk-yritykselle, mutta samalla
digitalisaatio luo erinomaisia
mahdollisuuksia myös mikro- ja pk-
yrityksille

• Suomessa 29 000 matkailualan yritystä, 
osalla ei ole kunnollisia web-sivuja, 
online-myyntikanavista puhumattakaan

• Suomelle merkittävillä kohdemarkkinoilla
suurin osa matkailuun liittyvistä google-
hauista ja ostotapahtumista tehdään
digitaalisissa kanavissa > kehitys jatkuu
samana

• Työkalut ovat olemassa ja 
hyödynnettävissä- kaikille samat!



@flowhouse #sydäntäsomeen

Source: Compete Clickstream (Travel online activity 90 days 
prior to travel booking) – Google  Finland

47% kuluttajista aloittaa matkan suunnittelun älypuhelimella. 

45% jatkaa suunnittelua myöhemmin tietokoneella, muutama prosentti tabletilla. 



@flowhouse #sydäntäsomeen
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VARMISTA TUOTTEESI 
LÖYDETTÄVYYS



@flowhouse #sydäntäsomeen



MITEN TUOTE SAADAAN NÄKYVÄKSI JA LÖYDETTÄVÄKSI VERKOSSA JA 
SOSIAALISESSA MEDIASSA? 

• Verkkosivut

• Muiden yritysten verkkosivut

• OTA-kanavat (erilaiset jakelukanavat)

• Sosiaalinen media

• Facebook

• Instagram

• Twitter

• Pinterest 

• YouTube

Jne. 

• SEO = hakukoneoptimointi, SEM = 
hakukonemainonta

• Yhteistyö

• Omat tuotteet myynnissä 

• Sisällöt + jakaminen

• Itse

• Yhteistyökumppanit / muut 
yritykset

• Matkailijat →
suosittelumarkkinointi

• Vaikuttajamarkkinointi

@flowhouse #sydäntäsomeen



HAKUKONEOPTIMOINTI

• Asiakkaiden täytyy löytää verkkosivut
• Yhä useampi asiakas tulee sivuille hakukoneen kautta

• Sijaintiin luonnollisissa hakutuloksissa voi (=pitää) vaikuttaa

• Sivujen muokkausta ja ”esillepanoa” hakukoneita varten kutsutaan 
hakukoneoptimoinniksi

• Hakukone: 

• Hakukoneen tehtävä on auttaa asiakasta löytämään se, mitä hän etsii

• Hyödyntää erilaisia kaavoja selvittääkseen sivujen sisältöä, sopivuutta ja 
suosiota annettuihin avainsanoihin nähden

Pyritään optimoimaan hakutermit, kuvatekstit ja linkit omassa 
sisällössä niin, että hakukone näkee sisällön relevanttina, ja 
hakija löytää juuri sitä, mitä on etsimässä 



@flowhouse #sydäntäsomeen

Maksettu mainonta (SEM)

Luonnollinen eli orgaaninen 
hakutulos (SEO)

Hakusanat/-termit

Alle 10% kaikista hakijoista 
menee toiselle sivulle

…



LAADUKKAAN SISÄLLÖN MERKITYS KOROSTUU ENTISESTÄÄN    

• Tuotteista ”tiedottamisesta” kohti 
asiakkaan auttamista

• Laadukkaalla, matkailijoita palvelevalla 
sisällöllä asiakas käyttää enemmän 
aikaansa sivustolla + sosiaalisen median 
kanavissanne sekä ostamaan palvelujasi

• Verkkosivut joissa MITÄ vs. verkkosivut 
joissa MIKSI eli tämä tarkoittaa että 
tuotetaan ns. neutraalia tietoa 







SISÄLTÖMARKKINOINTI

• Vastaamalla matkailijoiden kysymyksiin –
digitaalisesti 

• Voit julkaista samankaltaista sisältöä kuin mistä 
keskustelet matkailijoiden kanssa 

• Tutki kohderyhmän kiinnostuksen kohteita

• Tuo lisätietoja aiheista

• Auta matkailijaa

• Mitä he kysyvät? Vastaa kysymyksiin. 

• Katso esimerkiksi 5 viimeistä sähköpostikysymystä 
ja julkaise vastaus kuvan kera

@flowhouse #sydäntäsomeen



ORGAANISESTA NÄKYVYYDESTÄ KOHTI MAKSETTUA 
NÄKYVYYTTÄ   

• Digitaalisen markkinoinnin / some-markkinoinnin hinta on yhä erittäin kilpailukykyistä 

• Maksetun näkyvyyden hinta on kasvussa ja suunta vahvistuu 

• Matkailuyrityksen on yhä varmistettava että tuotteet ja palvelut ovat löydettävissä verkosta, mutta 
se ei ainoastaan riitä > tuettava maksetulla näkyvyydellä ja ohjattava asiakasta kohti ostoa

• Kilpailu lisääntyy, näkyvyys pienenee

@flowhouse #sydäntäsomeen



SUOSITTELUMARKKINOINNIN MERKITYS 
MATKAILUMARKKINOINNISSA  

@flowhouse #sydäntäsomeen

Inspiraatiovaiheessa 
sosiaalisen median verkostoja 
sekä kuva- ja videosivustoja 
83 % ** hyödyntää 
matkailijoista  niitä

*Nielsen Global Survey of Trust in Advertising** Google ***eMarketer.

2/3  käyttäjistä jakaa 
matkasuunnitelmansa
Facebookissa ja 70 % aktiivisista 
käyttäjistä jakaa kuvia matkan aikana tai 
matkan jälkeen Facebookissa” 

Inspiraatiovaiheessa sosiaalisen 
median verkostoja sekä kuva- ja 
videosivustoja hyödyntää 83 % ** 
matkailijoista

Ihmisistä 68 %* luottaa 
verkossa oleviin 
kuluttajien mielipiteisiin



MISSÄ KANAVISSA SUOSITTELU TAPAHTUU?

Trip-
advisor

Google 
Location 

Guide

Blogi-
tekstit Instagram

PinterestFacebook-
ryhmät

Jakelu-
kanavat 
(Booking
AirBnB)

Yrityksen 
FB-sivu

@flowhouse #visitflowHouse 

Four
square



GOOGLE LOCATION GUIDES MY BUSINESS
+GOOGLE ARVOSTELUT 

@flowhouse #visitflowHouse 



Yöpymisen jälkeen…

@flowhouse #visitflowHouse 



GOOGLE MY BUSINESS

@flowhouse #visitflowHouse 

• Maksuton
• Käyttäjät voivat arvostella -> vastaa 

arvosteluihin
• Luo yrityksellesi maksuton verkkosivusto 
• Näkyy  erityisesti paikallisissa hauissa 

(aukioloajat, yhteystiedot jne)  ja Google 
Mapsissa

• Julkaise päiväkohtaisia erikoistarjouksia 
tai kausiluontoisia päivityksiä

• Paranna myyntiäsi kuvien ja videoiden 
avulla



@flowhouse #visitflowHouse 



MITEN LIITTYÄ?

ITSE (SUOSITELTU)

• Kirjaudu → Google My Business

• Luo itse Google tilillä → luo/ota 
yritys haltuun

• Lisätietoja

• Varmista että vähintään kaksi 
omistajaa

• Lataa mobiilisovellus 

• Android: Play kauppa

• Apple: Itunes

@flowhouse #visitflowHouse 

OSTOPALVELUNA

https://www.google.fi/intl/fi/business/
https://support.google.com/business/answer/4573962?hl=fi&ref_topic=4539640
https://play.google.com/intl/en_us/badges/images/generic/fi_badge_web_generic.png
https://itunes.apple.com/fi/app/id853371601?l=fi


@flowhouse #visitflowHouse 
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Sosiaalisen median käyttö Suomessa

• Matkailu- ja ravitsemusalalla sosiaalisen median käyttö on noussut 10% vuodesta 2017. Sosiaalista 
mediaa käyttää 92% yrityksistä

→Yritysten imagon kehittäminen ja markkinointi

→ Asiakaspalautteen ja arviointien kerääminen

• Suomalaiset käyttävät keskimäärin 57 minuuttia päivässä someen ja viikoittain 6 tuntia 43minuuttia

→Miehet: Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn

→Naiset: Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest

• 15-24 vuotiailla suosituin kanava YouTube (71min/pvä) muutoin kaikissa ikäryhmissä Facebook 
(3,2milj käyttäjää)

• B2B päättäjät tavoittaa parhaiten LinkedInissä

@flowhouse #visitflowHouse 



FACEBOOK 

Suosituin ja vuorovaikutteisin

Markkinoinnin 
näkökulmasta 
monipuolisin

Yhdistää tykkääjät ja 
seuraajat

Tarjoaa 
mahdollisuuden 

jakaa sisältöä

Yritys voi ylläpitää omaa 
sivua ja tavoittaa 

haluamaansa kohderyhmää 
mainospaikoilla

Voidaan tunnistaa 
ja löytää monia 

asiakkaita

Suosittelu, jakaminen, 
keskustelu

@flowhouse #visitflowHouse 



INSTAGRAM 

Mobiiliapplikaationa toimiva Facebookin 
omistama kuva- ja videopalvelu

Sovelluksen 
tarkoituksena on 

jakaa kuvia, 
kuvakollaaseja, 

videoita ja tarinoita 

Monipuolinen 
inspiraatiovaiheen 

markkinointikanava

Visuaalinen sisältö 
pääroolissa

Suosittelu-
markkinointikanava

Antaa mahdollisuuden näkyvyyteen 
tietyissä aihepiireissä tai aiheiden 

seuraamisen

Yrityksenä voi 
mainostaa (toimii 

Facebook 
mainostyökalun 

kautta)

Yrityksen profiiliin 
voi lisätä 

toimintokehotteen.

Palvelun käyttö mobiililaitteilla edellyttää sovelluksen latausta, joka on saatavilla iOS-, Android- ja Windows Phone 8 -käyttöjärjestelmille.

@flowhouse #visitflowHouse 

http://fi.wikipedia.org/wiki/IOS
http://fi.wikipedia.org/wiki/Android
http://fi.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_8


MISTÄ SISÄLTÖÄ SOMEEN

• Yrityksenä mieti kenelle päivität ja missä roolissa 
olet

• Omat palvelut ja tuotteet esimerkiksi verkkosivut, oppaat 
ja ohjeet

• Yrityksen arki ja henkilökunta

• Muiden tuottama sisältö, joka on sidottavissa omaan 
yritystoimintaan

• Ajankohtaiset uutiset/trendit

• Ryhmät, jossa itse on mukana esim. Facebookissa

• Tarinat yrityksestä, alueesta, henkilökunnalta ja asiakkailta

• Viesti persoonallista sinun toimintaasi kuvaavaa sisältöä

• Myös itselleen aivan arkiset asiat voivat olla asiakkaallesi 
sitä, mitä he haluavat kuulla

• Muista kanavien eri roolit ja niiden sisältövaatimukset

• Mieti, miksi sinun asiakas haluaa tämän nähdä, onko tästä 
hyötyä hänelle

@flowhouse #visitflowHouse 



SOME MATKAILUSSA

• Some on osana matkailijan ostopolkua aina inspiraatio vaiheesta suositteluvaiheeseen.

• Instagram – luo mielikuvia. Käytä saman sävyisiä kuvia yhtenäisen profiilin luontiin, lisää ripaus 
kontrastia tehokeinoksi. Hyödynnä storiesia eli tarinoita. Jos jaat Instagramin kautta saman sisällön 
myös Facebookiin, laita avainsanat kommenttikenttään. Käytä aina avainsanoja (myös alueen 
yleisiä) ja sijaintia, jotka liittyvät kuvaan.  

• Facebook – anna vinkkejä ja ohjaa verkkosivuille ja myös muihin kanaviin. Testaa eripituisia 
videoita kohteestasi. Sisällön laatu korvaa määrän.

• LinkedIn – tavoita yritysasiakkaita ja luo työnantajamielikuvaa. Jaa toimialaan liittyvää 
informaatiota ja tuo esiin yrityskohderyhmän palveluita. 

• Twitter – varaudu olemaan läsnä ja keskustelemaan. Seuraa matkailuun liittyviä aihetunnisteita 
ja tee listaa toimijoista, jotka viestivät matkailusta alana kasvattaaksesi osaamistasi. Hyvä väylä 
kertoa tapahtumista ja keskustella eri teemoista.

• Pinterest – inspiroi, auta suunnittelussa ja jaa tietoa

@flowhouse #visitflowHouse 



VARMISTA TUOTTEESI 
OSTETTAVUUS



MIKSI ELÄMYKSET EDELLÄ? 

▪ Suomalaiset ajattelevat usein 
majoitus edellä

▪ Kansainvälinen matkailija etsii 
uusia kohteita usein elämyksiin / 
tekemiseen perustuen

▪ Viipymän pidentäminen 



MIKSI ONLINE-MYYNTIÄ?

• Matkailijoiden käyttäytymisen muutos 
mm. matkailijoiden palveleminen ja auttaminen + 
oston mahdollistaminen silloin kun matkailija on sen 
valmis tekemään 

• Oman toiminnan kehittäminen 
mm. offlinesta onlineen (vähemmän sähköposteja ja 
puhelinta), 

• Tuotetestaus > Uusi idea?

• Lisää tuote myyntiin

• Markkinoi. Katso kiinnostuvatko matkailijat

• Oman yrityksen myynnin kehittäminen 
mm. saatavuus selkeästi esille, omien tuotteiden 
kehittäminen myynnin perusteella



ALUEEN HOUKUTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖLLÄ

• Enemmän tekemistä > 
kiinnostavampi + 
houkuttelevampi kohde

• Yhteistyö naapurin kanssa, 
kenen kanssa Suomi 
kilpailee? 

• Viipymän pidentäminen 

• Off-season ajan 
houkuttavuuden 
kehittäminen 



ONLINE-MYYNNIN ORGANISOINTI? 

@flowhouse #sydäntäsomeen

Oma verkkokauppa

Omilla sivuilla varausalusta käytössä 
esimerkiksi Bokun

• 0,1 % komissio

• Onlinemaksupalvelusopimus esim. 
Paytrail, Stripe, Paypal

Oman järjestelmän kautta

• Agentti

• Affiliate

• Marketplace – jälleenmyyntisopimukset

• Jälleenmyyjien kanssa komissio (10-30%)

• Hyöty, esim. yhteistyö, markkinointi

Online-matkatoimisto/jakelualustat eli 
OTA`S = online travel agencies + distribution channels



OMA VERKKOKAUPPA

Oman verkkokaupan tulos: 

• www-sivujen kävijämäärä (todelliset kävijät) * sivuilta tulleet kyselyt / verkkokaupasta tehdyt 
ostosten määrä (kpl) suhteessa kävijöihin * tuotteen kate % * keskiostos

@flowhouse #sydäntäsomeen



JAKELUKANAVAT

@flowhouse #sydäntäsomeen



Tours & 
Activites 

merkittävimmä
t OTA kanavat



Varausalustat



Asiakasyritysten
määrä Suomessa

101-200

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

301+

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

101-200

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

101-200

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

301+

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

301+



Asiakasyritysten
määrä Suomessa

1-10

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

1-10

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

51-100

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

11-30

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

11-30

Asiakasyritysten
määrä Suomessa

- Ei vastausta



MIKÄ ON BOKUN?



BÓKUN

• Bokun on online-myyntialusta ohjelmapalveluilla ja 

aktiviteettiyrityksille päivittäiseen käyttöön

• Mahdollistaa omien ohjelmapalveluiden / elämystuotteiden 

myynnin omilla verkkosivuilla

• Mahdollistaa B2B-yhteistyön kehittämisen Bokun Marketplacen 

avulla 

Bokun ei ole Booking 

• Bokun elämyksille kuin esimerkiksi Hotellinx / Fidelio

majoitukselle

• Booking jälleenmyyntikanava (OTA) majoitukselle 

• kuin esim. TripAdvisor jälleenmyyntikanava elämyksille



MITEN VOIN OLLA MUKANA DIGITALISAATIOSSA? 

”Tehdä työtä mitä olet tähänkin päivään mennessä tehnyt,

mutta ajattelet miten voisit palvella matkailijaa paremmin myös

ruudun takaa ja ottaa pikkuhiljaa käyttöön erilaisia

mahdollisuuksia matkaa ennen, sen aikana ja matkan jälkeen.”

Digitalisoituminen on kokonaisuus, joka lähtee perusasioiden

kuntoon laittamisesta, omien kohderyhmien palvelemisesta ja

oman toiminnan ja osaamisen kehittämisestä. Digitalisaation

mahdollisuuksia voidaan hyödyntää askel kerrallaan. Tärkeintä

on aloittaa avoimin mielin ja rohkeasti”

@flowhouse #sydäntäsomeen

• Perusasiat kuntoon
• Uuden oppiminen
• Yhteistyö
• Kohderyhmien mukainen toiminta, kohderyhmälle
• sopivalla tavalla
• Rohkeus uuden kokeiluun 
• Markkinointi
• Online-myynti / saavutettavuus
• Osaamisen kehittäminen 
• Dataperusteista kehittämistä 
• Asiakkaan polku
• Mielikuvitus rajana 



@flowhouse | #sydäntäsomeen | www.flowhouse.fi

MATKAILUMARKKINOINTIA & 
DESTINAATIOIDEN KASVUA

045 1253 405
Gummeruksenkatu 9 B 9 | 40100 Jyväskylä

Y-tunnus: 2169806-5


