Digitaalisen
matkailumarkkinoinnin ja myynnin
haasteet ja ratkaisuehdotukset

Tyo- ja elinkeinoministerion julkaisuja
Innovaatio
69/2015
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kuva: VisitFinland

Matkailutoimijoiden näkemykset
digitaalisen matkailun kehittämiseksi
Koulutus
Erityisesti pienyrittäjien osaamisen kehittäminen

Strateginen suunnittelu
Yhtenäinen valtakunnallinen näkemys

Asiakaskokemuksen
kehittäminen
Verkkopalveluiden käytettävyys ja sisältö kuntoon
Asiakaspolut ja asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen
Myynnillisyyden korostaminen

Markkinoinnista myynniksi
Markkinoinnin mittarit ja mittausmenetelmät kuntoon
Eri toimijoiden yhteistyön koordinoiminen
Kotimainen vaihtoehto varauspalveluille

Sisällöntuotannon ja markkinoinnin
kehittäminen
Yhtenäinen “Suomi-tarina”, jota kaikki tukevat omilla sisällöillään
Osaamisen kehittäminen ja lisäresurssit
Saman sisällön hyödyntäminen useassa eri yhteydessä
Yhtenäinen näkemys tavoitteista & verkostoitunut
toimintakulttuuri

Visit Finlandin ja alueiden
yhteistyön kehittäminen
Koko maan tarpeet huomioiva näkemys ja strategia

Infrastruktuurin kehittäminen
Investointeja varausjärjestelmiin ja niiden välisiin
rajapintoihin

Tiivistelmä 17.6. - 9.8.2015 toteutetun sähköisen kyselytutkimuksen avointen kommenttien ja haastattelujen perusteella esille
tuoduista näkemyksistä matkailutoimialan digitaalisen markkinoinnin kehittämisestä.
Kuva: VisitFinland - Juho Kuva

Digitaalisen matkailumarkkinoinnin
megatrendit maailmalla

Verkkomyynnin kasvu ja
online travel agent
(OTA)-toimistojen valta
Verkkomatkatoimistojen (OTA)
verkkomyynnin arvioidaan kasvavan
nopeammin kuin matkailupalveluiden
tuottajien omien verkkopalveluiden.

Kuluttajistuminen
Kuluttajat muodostavat omia
ekosysteemejään (AirBnB, HomeAway,
Wimdu, Couchsurﬁng ym.) ohi
perinteisen alueorganisaatioajattelun.

Suosittelumarkkinoinnin
kasvava merkitys
Ihmiset luottavat yhä vähemmän
organisaatioiden tuottamaan
markkinointiviestintään ja yhä
enemmän tuttavien ja läheisten
sidosryhmien suositteluun.

Sisältömarkkinoinnin
roolin kasvu
Asiakkaiden tuottama sisältö hyödyttää
matkailumarkkinointia parhaiten, kun se
esitellään uusille asiakkaille itse
matkailuyrityksen toimesta.

Maksan siitä mitä arvostan
(value for money)
Massasta erottuu selkeä segmentti, joka on
valmis maksamaan korkeampaa hintaa
laadusta, elämyksellisyydestä ja
yksilöllisestä palvelusta.

Analytiikka, markkinoinnin
kohdennus ja automaatio
Analytiikkatyökalujen avulla
markkinointiviestintä voidaan räätälöidä
yksilölliselle tasolle

Mobiili
Monikanavainen
asiakaskokemus

83% matkailijoista on ollut huonoja
kokemuksia matkailualan
mobiilisivustoista

Kuluttaja odottaa saavansa
samantasoiset ja -laatuiset palvelut
päätelaitteesta tai kanavasta
riippumatta.
Kuva: VisitFinland

Visio suomalaisesta
matkailumarkkinoinnista 2025
Visit Finland, alueorganisaatiot ja yritykset ovat sitoutuneet yhteiseen
visioon ja strategiaan, jonka tavoitteena on matkailutulon merkittävä
kasvattaminen panostamalla asiakaslähtöiseen palveluun ja digitaalisiin
viestintäkanaviin.

Digitaalinen kanava on merkittävin matkailupalvelujen myyntikanava ja tuottaa

liikevaihdosta yli puolet.

Digitaaliset palvelut muodostavat johdonmukaisen polun asiakkaan näkökulmas-

ta helpottamalla matkan suunnittelua ja mahdollistavat varausten
tekemisen asiakkaan haluamalla tavalla. Palvelut on suunniteltu ja kehitetty
asiakaspolkujen näkökulmasta.

Yritykset ja alueorganisaatiot hyödyntävät digitaalisia teknologioita ja palveluja verkostoina, osaamista jakaen. Aktiivisesti monitoroidaan markkinoille
syntyviä uusia palveluja ja teknologioita, joita pyritään hyödyntämään ketterästi.
Vältetään yhteen ratkaisuun tai teknologiaan sitoutumista ja suositaan avoimia,
verkostomaisia ratkaisuja.

Palveluita seurataan ja kehitetään yhteisesti sovituilla mittareilla, joiden
analyysiä tehdään järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi.

Asiakas saa yksilöllistä palvelua eri kanavissa koko palvelupolun ajan: ennen

matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.

Asiakasta rohkaistaan aktiivisesti jakamaan kokemuksiaan sosiaalisissa medioissa.

Asiakkaiden tuottamaa sisältöä hyödynnetään voimakkaasti markkinoinnissa ja palvelukehityksessä. Lisäksi panostetaan edellä mainittua tukevaan
sisällöntuotantoon ja sen älykkääseen hyödyntämiseen

Yritykset ja alueorganisaatiot kouluttautuvat aktiivisesti digitaalisen
maailman trendien ja työkalujen ymmärtämiseen sekä verkostoituvat uusien
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi.

Kuva: VisitFinland - Terhi Ylimäinen

Toimenpidekokonaisuudet ja tavoitteet (1/2)

Kansallinen taso

Alueorganisaatiot

Yritystaso

Asiakaskokemuksen koordinaatio
Tuotetaan laadukasta asiakaskokemusta, jossa ensisijaisena tavoitteena on saada asiakas ostamaan.
Luoda kansallisen tason näkemys,
miten matkailupalvelut tulisi
digitaalisessa kanavassa tuottaa
parhaan asiakaskokemuksen ja
kaupan varmistamiseksi.

Opastaa alueen yrityksiä asiakaskeskeisempään liiketoiminnan
suunnitteluun ja operointiin,
tuottamaan parasta
asiakaskokemusta.

Varmistaa, että tavoitellut käytännöt huomioidaan eri kehityshankkeissa ja tukea osaamisen
levittämistä sekä verkostoitumista.

Jalkauttaa asiakaskokemuskäsikirjan
opit kentälle, tukea kehitystä.

Tunnistaa paremmin asiakkaan
tarpeet ja muokata
palvelukonseptiaan vastaamaan
tarpeisiin.

Perusasiat kuntoon, myynti edellä
Asiakaskokemuksen tason merkittävä nostaminen - Vähintään asiakkaalle pitää löytyä jokin tapa ostaa haluttu tuote tai palvelu.
Sivuston tulee toimia riittävällä laadulla mobiililaitteissa.
Asiakaskokemuksen kehittämisen ja analyysin tulee olla jatkuvaa.
Varmistaa Visit Finlandin verkkopalveluiden asiakaskokemus ja
asiakaspolun koordinaatio
aluesivuille sekä yksittäisiin palveluihin siten, että asiakkaan polku
johtaa aina myyntiin.

Varmistaa aluesivustojen verkkopalveluiden asiakaskokemus ja
asiakaspolun koordinaatio Visit
Finlandin sekä yksittäisiin palveluihin edelleen myyntitapahtumaa
korostaen.

Nostaa merkittävästi yritysten
verkkopalveluiden asiakaskokemuksen tasoa ja mahdollistaa niiden
myyntikyky.

Osaamistason merkittävä nosto

Mahdollisuuksien ja työkalujen tuntemuksen lisääminen.
Tieto parhaista käytänteistä ja kokemuksista.
Digitaalisen markkinoinnin
osaaminen kasvaa ja tuo
kipailuetua kv-markkinoilla.

Alueorganisaatioilla ja alueen
yrityksillä riittävä kyvykkyys vastata
kv-asiakkaan tarpeisiin digitaalisissa
kanavissa koko ostoprosessin ajan.

Digitaalisuudesta arkipäivää uuden
ja oudon sijaan.
Osataan ostaa tarvittavat palvelut ja
teknologiat.

Digitaalisuudesta arkipäivää uuden
ja oudon sijaan.
Osataan ostaa tarvittavat palvelut ja
teknologiat.

Kuva: VisitFinland

Toimenpidekokonaisuudet ja tavoitteet (2/2)

Kansallinen taso

Alueorganisaatiot

Yritystaso

Sisältö- ja suosittelumarkkinointi
Aktiivinen sisältö- ja suosittelumarkkinoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Olemassaolevien sisältöjen hyödyntäminen.
Niiden osa-alueiden tunnistaminen, joihin omat investoinnit tulee suunnata.
Kasvattaa Suomen näkyvyyttä ja
läsnäoloa niissä kohtaamispisteissä,
missä potentiaaliset matkailijat
suunnittelevat matkaa.

Kasvattaa alueen näkyvyyttä ja
läsnäoloa niissä kohtaamispisteissä,
missä potentiaaliset matkailijat
suunnittelevat matkaa.

Tuoda palveluja/alustoja, joissa
matkailijat voivat suositella ja jakaa
kokemuksiaan.

Tuoda palveluja/alustoja, joissa
matkailijat voivat suositella ja jakaa
kokemuksiaan.

Yrittäjät ymmärtävät merkityksen,
tuottavat systemaattisesti asiakkaille merkityksellistä sisältöä ja
aktivoivat asiakkaita kokemusten
jakamiseen oﬄine- ja
online-kanavissaan.

Analytiikka ja asiakastieto
Aineiston analysoinnin ja sen pohjalta tehtävien kehityssuositusten tekemisen tulisi olla jatkuvaa.
Asiakastietokannan kasvattaminen, voidaan hyödyntää markkinoinnissa.
Mahdollistaa asiakastiedon
järjestelmällinen keräys ja hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseksi ja asiakasymmärryksen
kasvattamiseksi.

Ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä ja ostopäätöksiä.

Tiedon, osaamisen, työkalujen ja
käytänteiden jakaminen valtakunnallisesti.

Tiedon keräämisestä ja analyysistä
jatkuva prosessi.

Asiakastietokantojen aktiivinen
kerääminen.

Tukea alueen yrityksiä perustuen
analyyttiseen dataan.

Parantaa asiakkaan kokemusta ja
kehittää liiketoimintaa
asiakaslähtöisesti.
Asiakastietokantojen aktiivinen
kerääminen.

Asiakastietokantojen aktiivinen
kerääminen.

Yksilöllinen asiakasdialogi

Asiakastiedon hallintaan ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan systemaattista ja suunnitelmallista toimintatapaa.
Asiakastiedon pohjalta voidaan rakentaa tarkoin kohdennettua markkinointia ja varmistaa yhtenäinen asiakaskokemus
monikanavaisessa digitaalisessa ympäristössä.
Luoda mallit, työkalut ja
osaaminen, joilla matkailuyritykset
pystyvät palvelemaan asiakkaitaan
yksilöllisesti digitaalisessa
kanavassa asiakaspolun eri
vaiheissa.

Hyödyntää kansallisesti määriteltyjä
toimintamalleja, tukea ja opastaa
alueellisia yrityksiä niiden
käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Myynnin kasvu digitaalisissa
kanavissa, aktiivinen työkalujen
hyödyntäminen

Kuva: VisitFinland

Tiekartta etenemiselle
- 2015
Digitaalisissa kanavissa tehdään paljon, mutta tulokset ovat vielä heikkoja.
Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa kotimaisiin asiakkaisiin.
Haasteina ajan puute, taloudelliset resurssit, osaaminen taso ja sisällöntuotanto.

2016
Perusasiat kuntoon, myynti edellä, osaamistason merkittävä nosto
VisitFinlandin ja alueorganisaatiotason asiakaskokemusaudit ja kehitysohjelma.
Digitaalinen asiakaskokemus -valmennusohjelma alueorganisaatioille.
Nopeasti hyödynnettävien markkinoinnin ja myynnin työkalujen pilotointi ja
ohjeistus niiden hyödyntämiseen.

2017 - 2018
Asiakaspolkujen rakentaminen koordinoidusti, suosittelumarkkinoinnin aktivointi
Tavoiteltavan asiakaskokemuksen määrittäminen ja ohjeistot (VF, alue- ja yrittäjätaso) käytössä.
Suosittelu- ja sisältömarkkinoinnin työkalujen ja prosessien rakentaminen.
Asiakastiedon järjestelmällinen keräys ja hyödyntäminen. Tiedon, osaamisen,
työkalujen ja käytänteiden jakaminen valtakunnallisesti.
Pilotoidaan maailmalla käytössä olevien myyntialustojen ja OTA-yhteistyömalleja.
Verkkomarkkinoinnin kampanjoiden lisääminen.
Jatkuva digikoulutus aluetasolla.

2019 - 2020
Asiakaskeskeisyydestä Suomen erilaistava strategia ja kilpailutekijä
Visit Finland, alueorganisaatiot ja yritykset ovat sitoutuneet yhteiseen visioon ja strategiaan.
Asiakas saa yksilöllistä ja johdonmukaista palvelua eri kanavissa koko palvelupolun ajan: ennen
matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.
Yritykset ja alueorganisaatiot hyödyntävät digitaalisia teknologioita ja palveluja verkostoina ja
kouluttautuvat aktiivisesti.
Palveluita seurataan ja kehitetään yhteisesti sovituilla mittareilla, joiden analyysiä tehdään järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi.
Suomen näkyvyys ja läsnäolo kasvanut niissä kohtaamispisteissä, missä potentiaaliset
matkailijat suunnittelevat matkaa. Yhteiset palvelut, joissa matkailijat suosittelevat
ja jakavat kokeuksiaan.

Kuva: VisitFinland

