
www.kehy.fi

Saimaan alueen verkostoinut ja digitalisoituva luontomatkailu:

Matkailijan infomalli Imatran seudulla
15.3.2016/Juha Sorjonen



www.kehy.fi

Saimaan alueen verkostoitunut ja 

digitalisoituva luontomatkailu

1. Markkina ja kuluttajakäyttäytyminen muuttunut rajusti

2. Uusien markkinoiden selvittäminen ja aktiivinen haku

3. Uusien tuotekokonaisuuksien ja verkostojen rakentaminen

4. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2020

5. Digitaalisuuden hyödyntäminen, matkailun sähköisten 

palvelumallien ja asiakaspolkujen kehittäminen

6. Sisällöntuotannon parantaminen ja tuotantoje kehittäminen

7. Luontomatkailun kehittäminen Saimaa geopark verkostossa

8. Pienten toimijoiden mukaan saaminen matkailuklusteriin

9. VisitFinland yhteistyön edistämien käytännön toimenpitein

10. Tapahtumien tuotekehitystyö yhdessä tuottajien kanssa
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ASIAKASLÄHTÖINEN MATKAILUINFO

• Matkailuinfon rooli on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosien aikana.
• Tämän päivän asiakaspalvelua ei voida toteuttaa eilisen menetelmillä jos aiotaan pysyä ja kehittyä vetovoimaisena 

matkailualueena.

• Ihmiset ovat muuttaneet radikaalisti tapoja hyödyntää sähköisiä kanavia, mobiilisuus ja älypuhelimet ovat 

jokapäiväisiä tiedonhaku- ja kokemuksen jakamisvälineitä.

• Asiakkaat käyttävät omia laitteita, matkan aikana mobiilikäyttö on ensisijainen kanava.

• Imatran seudun matkailuinfomalli perustuu hajautettuihin asiamies- ja Pop-Up –infopisteisiin.
• Yksittäiset infopisteet muodostavat yhdessä kattavan asiamiesinfoverkoston.

• Yhtenäinen ilme kertoo kymmenissä eri paikoissa infon olemassa olosta.

• Jatkossa ei enää asiakkaan pallottelua seuraavaan paikkaan, asiakas saa nopean vastauksen ongelmaan 24/7.

• Asiakaspalvelupisteet sijoitetaan sinne missä matkailijat ovat ja missä kulkevat.

• Toiminta on epävirallista ja keskustelevaa, pyritään lisäämään asiakasymmärrystä ja tunnistamaan kehitystarpeita

• Sähköinen, laiteriippumaton ja yhteisöllinen viestintä on ”uusi normaali”.
• Valtaosa tietotarpeista ovat nopeita ja helppoja – ”Mistä paikka X sijaitsee, mitä tekemistä on tässä lähellä, minne 

kannattaisi mennä kun lapsi on pelaamassa jalkapalloturnausta?

• Sähköinen info mahdollistaa tiedon nopean ja reaaliaikaisen päivittämisen ja jakelun eri päätelaitteille.

• Hyödynnetään jo olemassa olevaa dataa eri verkkopalveluista (esim. some uutisvirta, matkailusivut, rajaliikennetieto)

• Kosketustaulut toimivat myös yritysten omana markkinointikanavana, kuvaviestintä alueen kärkikohteista saadaan 

levitettyä katukuvaan (esim. koko alueella pyörivät kuvakarusellit ja käyntikohdekohtaiset kampanjat)

• Infotoiminta perustuu tapaan tehdä asioita uudella tavalla, asiakas- ja yrityslähtöisesti

• Hämärretään tietoisesti markkinointia, myyntiä ja asiakaspalvelua (CRM ajattelu) 

=> Moderni asiakaspalvelumalli jossa yhdistyy markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu

=> Imatran seudun matkailuinfo on aktiivisesti siellä missä matkailijatkin.

• Matkailuinfomalliin kuuluu myös Rauhan alue Lappeenrannassa, matkailijat liikkuvat sujuvasti ja 

pendelöivät Imatran ja Rauhan alueella, eivätkä tiedä/välitä missä kaupungissa ovat

 laajennukset myös isommille alueille mahdollisesti seuraavissa vaiheissa.

• Infotoiminnan laatua ja syntyviä kustannuksia peilataan myös perinteisen matkailuinfotoimiston 

kustannuksiin ja kävijämääriin

• asiakastyytyväisyys, asiakkaan huomioarvion saaminen/tavoitettavuus ja kontaktihinta per 

asiakas.
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HAJAUTETTU JA ASIAKASLÄHTÖINEN INFO
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3/15/2016Etunimi Sukunimi

1. ASIAMIESINFOPISTEET MATKAILUN SOLMUKOHDISSA

2. SÄHKÖISET KOSKETUSTAULUT JA YHTEINEN TAULUVERKOSTO

3. POP-UP INFOTOIMINTA TAPAHTUMISSA JA LIIKKUVAT KATUPARTIOT

4. SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUKANAVAT (Some+Chat+Pikaviestimet)

5. KAUPUNKIEN JA KUNTIEN PERINTEISET ASIAKASPALVELUPISTEET

6. FYYSISET OPASTAULUT
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MATKAILUINFOSSA ON 6 OSAA.
1. ”Imatra Info” asiamiesverkoston infopisteet

• Touchtaulu (12 kpl), yrityskortit, kartat, lomaoppaat, kesälehdet, kausi- ja tapahtumamateriaalit

• Matkailumanuaalin jakelupisteitä 75 kpl (Imatra & Rauha 64 kpl, Ruokolahti & Rautjärvi 11 kpl)

2. Kosketusnäytöt

• Mash-Up ideologia eri tietolähteiden integrointi: imatrabasecamp.com, gosaimaa.com, Etelä-

Karjalaan tapahtumakalenteri, someuutisvirta+muut verkkopalvelut, mm. rajaliikenne

• Mahdollistaa nopean viestinnän, moniformaattisen sisällön jakelun taulukohtaisesti tai koko 

tauluverkostotasolla eri kielillä ja ajastettuna. 

3. Sähköiset viestintä- ja palvelukanavat

• Maakunnan matkailuportaali www.gosaimaa.com ja alueen oma palvelukanava 

www.imatrabasecamp.com ja mobiilisovellukset Cityopas ja CityNomadi

• Sähköposti ja puhelin, Facebook ja Vkontakte, Chat, Skype, Whatsapp

4. Pop-up infotoiminta ja yritysyhteystyö

• Oman seudun ja alueen ulkopuoliset tapahtumat , 45 tapahtumassa kesällä 2015 + katupartiot

• Yritykset voivat osallistua omilla tuotteillaan infotoimintaan, tehdään kyselyjä, flyerijakoa, 

markkinointia, opastamista ja ihan perinteistä neuvontaakin

5. ”Miehitetty” matkailuinfo

• Asiakaspalvelupisteet mm. kuntien asiakaspalvelupisteet, kunnan kirjastot, tilapäiset kesäpisteet

• Ryhmät, matkanjärjestäjät ja BtoB palvelut Kehyn matkailupalveluissa

6. Fyysiset opas- ja mainostaulut

• Kartta- ja opastaulut eri kohteissa ja solmukohdissa

• VT6-tien levähdyspaikat (2 kpl), Pietarin tien mainostaulut

http://www.imatrabasecamp.com/
http://www.gosaimaa.com/
http://www.gosaimaa.com/
http://www.imatrabasecamp.com/
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ASIAMIESPISTE, TAULU ja POP-UP INFO
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POP-UP INFO KONSEPTI JA SISÄLTÖ
KONSEPTI:
- Pop-Up info toimii ympärivuotisesti, myös 

sisätiloissa, esim. messuilla

- Osallistuu 30 tapahtumaan kesällä 2015, 

myös Imatran ulkopuolella

- ”Asiakkaan pysäyttäminen” ja aktiivinen 

vuoropuhelun aikaansaanti

- Asiakaskuuntelu, opastus, markkinointi ja 

perinteinen neuvonta

- Aktivoivia toimenpiteitä, esim. kilpailut, 

arvonnat, give away/PR-tavarat

SISÄLTÖ:
- Brändätty pakettiauto (vuokrattu)

- Teltta, messuständi, esitetelineet

- Työntekijöillä yhtenäinen asustus

- Esitystekniikkana iPad tabletit ja 44” 

kosketusnäyttö

- Infomappi ja esitejakelu: kartat, flyerit, 

lomaoppaat, tapahtumamateriaalit

- Yritykset myös mukana omilla 

materiaaleilla ja tarjouksillaan

- MyPose kuvaustaulu mukana valikoidusti

- Puhelimien latauspiste ja WiFi HotSpot
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VERTAILUCASE: Kouvola

”Matkailijoiden asiakaskäyttäytyminen on muuttunut nopeasti. Tietoa haetaan mieluiten internetistä ja 

muista sähköisistä kanavista, joten kiinteästä matkailuneuvontapalveluiden toimitilasta luopuminen 

on nyt ajankohtaista. Henkilökohtaista neuvontaakin tarvitaan erityisesti kesäsesongin aikaan, mutta 

silloinkin on jalkauduttava asiakkaiden keskelle”, sanoo Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu.

”Pidämme tärkeänä tarjota henkilökohtaista matkailuneuvontaa siellä, missä ihmiset jo ovat eli 

Kouvolan eri matkailukohteissa ja tapahtumissa. Uusi palvelukonsepti on parhaillaan rakenteilla ja 

sitä tullaan toteuttamaan yhteistyössä eri kumppanien kanssa”, sanoo uuden VisitKouvolan

kehittämispäällikkö Kirsi Vainio. VisitKouvola toimii yhteistyössä paikallisten matkailuyrittäjien, 

tapahtumajärjestäjien ja muun muassa yhdistysten kanssa.

”Tähän suuntaan on menty useissa kaupungeissa. Resursseja kohdistetaan oman alueen 

matkailupalveluiden tuotteistamiseen ja sähköisten palvelujen sisällöntuotantoon. Asiakkaita 

palvellaan sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi chat-palvelun avulla.”

”Lähtökohtana toimintatavan muutoksessa on sekä asiakkaiden että paikallisten matkailuyrittäjien 

palveleminen vielä entistäkin paremmin. Palvelut eivät tässä muutoksessa heikkene, vaan ne 

paranevat”, lupaa Kirsi Vainio.
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VERTAILUCASE: Matkailun tutkimuspäällikkö

”Konsepti matkailupalvelun toimistosta, mihin ihmiset menevät etsimään tietoa matkakohteista, on 

auttamattomasti vanhentunut ja palvelee enää vain pientä osaa matkailijoista. 

Ranskassa vain noin 10% kaikista matkailijoista vieraili matkailutoimistoissa. Perinteiset toimistotyyliset 

ratkaisut eivät enää yksinkertaisesti toimi. Nykyajan ulkomaalainen matkailija tarvitsee vain kolme 

asiaa: WiFi, WiFi ja WiFi. WiFi-yhteydet ovat myös mahdollisuus tarjota paikkaan ja aikaan sidottua 

markkinointia matkailijoille. Suurin osa matkailijoista löytää itse tarvitsemansa tiedon kun se vaan 

hänelle mahdollistetaan. Ranskassa matkailuneuvonta on siirretty sinne missä matkailijat ovat ja ihan 

käytännössä jalkautettu matkailuneuvonta katutasolle. Matkailuneuvojat kiertävät kaupunkia tabletin 

kanssa samalla tarjoten lähellä oleville matkailijoille ilmaisen langattoman internet-yhteyden. Kaikkiin 

matkailijoiden kysymyksiin löytyy vastaus neuvojan tablet-laitteelta, eikä matkailijoiden tarvitse etsiä 

missä ihmeessä se matkailutoimisto nyt sijaitseekaan, kun neuvojat liikkuvat siellä missä matkailijatkin..

Joissain kaupungeissa matkailupalvelut on siirretty pakettiautoon, jonka läheisyydessä matkailijat 

tietysti pääsevät nauttimaan ilmaisesta internet-yhteydestä. Alueellisten matkailuorganisaatioiden 

työntekijöitä on uudelleenkoulutettu paikallisiksi digitaalivirkailijoiksi, joiden tehtävänä on tukea 

paikallisia yrityksiä kaikessa digitaalisuuteen liittyvässä. Matkailuvirkailijoita on koulutettu myös 

sisällöntuottajiksi. Matkailijat ovat muuttuneet niin paljon että matkailupalveluidenkin on muututtava. 

Tietotekniikka tarjoaa käsittämättömästi mahdollisuuksia matkailupalveluiden kehittämiseksi ja 

tehostamiseksi. Kaiken tämän ytimessä pitää kuitenkin tietysti olla asiakas ja hänen tyytyväisyytensä. 

Mitkä ovat niitä palveluita jotka oikeasti hyödyttävät matkailijoita? Miten tätä matkailijaa autetaan hänen 

ollessaan vierailulla Savonlinnassa? Minkälaisia matkailupalveluita hän oikeasti tarvitsee? Jean-Lucin 

esitys todistaa, että matkailupalveluita tarvitaan edelleen, mutta niiden täytyy muuttua matkailijoiden 

mukana.” Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto.


