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Tausta
Muonion Matkailu Ry on 40 yrityksen matkailun alueorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää alueen
matkailua ja näin lisätä Muonion tunnettuutta matkailukohteena. Muonion Matkailu Ry toteuttaa
parhaillaan Visit Muonio 2025 –hanketta, jonka tavoitteena on edistää Muonion matkailun
ympärivuotisuutta tuotekehitystyön, markkinoinnin ja saavutettavuuden parantamisen keinoin. Lisäksi
hankkeen tavoitteena on luoda toimiva ja pysyvä matkailun edistämisen malli huomioiden tiedon
merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet.
Muonion Matkailu Ry käyttää alueen markkinointinimenä Discover Muonio – brändiä. Tässä
digitiekartassa käytetään jatkossa tätä brändinimeä Discover Muonio kuvaamaan alueorganisaation
toimintaa ja tehtäviä.
Discover Muonio digitiekartta vastaa hankkeen tavoitteisiin matkailun digitaalisen kehittämisen osalta.
Digitiekartan tavoitteena on ollut koota yhteen näkemys ja suositukset
Discover Muonion
tulevaisuuden matkailun digikehitystyön toteutuksesta ja toteutuksesta digitaalisen markkinoinnin,
myynnin ja tiedolla johtamisen osalta.
Discover Muonion asiantuntijakumppanina digikehitystyössä on toiminut FlowHouse Oy.
Toimenpiteinä ovat olleet kartoituksen ja auditoinnin laadinta Discover Muonion käytössä olevista
digimarkkinoinnin kanavista, matkailuyritysten digitaalisen toimintaympäristön kartoituksesta,
matkailuyrityksille suunnattujen digityöpajojen toteutuksesta, Muonion matkailun myyntimallien
laadinnasta sekä taustatyön kokoamisesta tähän digitiekartan muotoon. Lisäksi yhteistyön tuloksena
on syntynyt myös Muonion matkailun jakelukanavastrategia sekä digimarkkinointisuunnitelman
vuosille 2021-2022, jotka valmistuvat helmikuussa 2021.
Työn tavoitteena on ollut tuottaa perusteluja ratkaisuja ja suosituksia alueelle sekä alueen yrityksille
erilaisten digitaalisten markkinoinnin – ja myynnin ratkaisujen hyödyntämisen tavoista. Työn avulla
uskomme että alue kykenee edelleen vahvistamaan paikallisten matkailuyritysten liiketoiminnan
edellytyksiä ja digitaalisia valmiuksia.

Työn prosessikuvaus
Digitiekartan toimenpiteiden osalta toteutettiin syksyn 2020 aikana
seuraavat toimenpiteet:
•

Discover Muonio digikanavien auditointi syyskuu (erillinen raportti
digitiekartan liitteenä

•

Digikyselyn toteutus jäsenyrityksille syys-lokakuussa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9bksSYcmSiBJDnBi7okaDo
ViarTT_niYsIKIfmNGcO6OZCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
> yhteensä 11 vastausta

•

Yrityshaastattelut > henkilökohtaisten yrityshaastatteluiden toteutus
yhteensä 8 haastattelua

•

Digimarkkinoinnin ja myynnin työpajat
1.
2.
3.
4.

Matkailuyrityksen näkyvyyden ja löydettävyyden kehittäminen työpaja 3.11.2020
Asiakaskokemuksen kehittäminen matkan eri vaiheissa 4.11.2020
Matkailuyrityksen liiketoiminnan kehittämien digitaalisen myynnin keinoin
24.11.2020 osa 1
Matkailuyrityksen liiketoiminnan kehittämien digitaalisen myynnin keinoin
11.12.2020 osa 2

•

Digitiekartan ja myyntimallien asiantuntijatyö loka-joulukuu

•

Ohjausryhmän kokoukset: pe. 4.9, 23.9, 15.10, 11.11 ja 7.12

Discover Muonio
Digikanavien kehitystarpeet

Digikanavien kehitystarpeet
FlowHouse laati osana toimeksiantoa Discover Muonion käytössä olevien
digikanavien auditointityön. Tämän työn raportti on digitiekartan liite 1
Auditointityössä on käyty läpi kaikki Discover Muonion käytössä olevat
digikanavat ja laadittu niiden pohjalta suositukset kehitystarpeista.
Auditoinnissa verkkosivujen www.discovermuonio.fi osalta kehityssuositukset
liittyivät sivuston asiakaspolkuun, käytettävyyteen, hakukoneoptimointiin,
sivuston löydettävyyden parantamiseen sekä muihin teknisiin huomioihin liittyen.
Sosiaalisen median kanavien www.facebook.com/DiscoverMuonio/,
www.instagram.com/discovermuonio osalta suositukset liittyivät pääsääntöisesti
kanavien sisällöntuotannon tapoihin.
Lisäksi auditointi kattoi myös Google My Business – käytön suositukset.
Laadittuja suosituksia käytiin yhdessä läpi ohjausryhmän kanssa ja toteutettiin
käytännössä digikanaviin syksyn 2020 aikana.
Erillinen auditointiraportti digitiekartan liitteenä.

Matkailuyritysten digitaalisten
kanavien kartoitus

Matkailuyritysten digitaalisten
kanavien kartoitus
FlowHouse toteutti osana toimeksiantoa alueella toimiville matkailuyrityksille kohdennetun digitaalisten kanavien kartoitustyön.
Työssä toteutettiin sekä sähköinen kysely että täydentävät henkilökohtaiset haastattelut. Haastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan
(8) ja matkailutoimijoille suunnattuun kyselyyn vastasi 11.

YHTEENVETO YRITYSTEN DIGITAALISTEN KANAVIEN KÄYTÖN NYKYTILASTA

Käytössä olevat digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kanavat
•

Muutamaa yksittäistä yrittäjää lukuun ottamatta kaikilla yrityksillä on käytössään omat verkkosivut.

•

Sosiaalisen median kanavista yrityksillä on käytössään pääsääntöisesti aina Facebook ja Instagram. Lisäksi usea yritys on
aktiivinen myös Tripadvisorissa sekä ylläpitää myös omaa Youtube-kanavaa.

•

Käytössä olevat verkkokaupparatkaisut ovat moninaisia. Yritykset hyödyntävät omina verkkokaupparatkaisuinaan mm. seuraavia
alustoja; Bokun, Johku ja Sportum sekä Hotellinx. Joillakin yksittäisillä yrityksillä on myös käytössään täysin oma ratkaisu.
Kyselyyn vastanneista kolmella ei ollut käytössään mitään verkkokaupparatkaisua.

•

Yritysten käytössä olevien OTA-kanavien osalta majoitustarjonta on viety pääsääntöisesti Booking.com – alustalle ja/tai AirBnB –
alustalle sekä Expediaan. Myös Lomarengasta hyödynnetään majoitustarjonnan jakelussa. Lisäksi usea yritys on vienyt
tuotetarjonnan myös Visit Finlandin MyStay-alustalle. Yksittäisillä yrityksillä on myös omaan toimintaa spesifisti valittuja OTAkumppaneita, joiden kautta tarjonta on saatavilla valituille kohderyhmille.

MARKKINOINNIN
JA MYYNNIN
KANAVAT
Bokun.io
Johku
Sportum
Hotellinx
AirBnB
My Stay

YLEISIMMÄT
OTA-KANAVAT
Booking.com
Expedia

Matkailuyritysten digitaalisten
kanavien kartoitus
Digitaalinen markkinointi
Alueen yritykset toteuttavat digitalisen markkinoinnin toimenpiteitä, mutta niiden suunnittelu
ja toteutus ei ole toistuvaa tai erityisen tavoitteellista kaikin osin.
Lisäksi erityisesti maksetun mainonnan digitaalinen markkinointi on vähäistä eri kanavissa, sen
sijaan tehdään enemmän sisältötuotantoa/sisältömarkkinointia. Osalla yrityksistä on paremmat
resurssit ja kyvykkyys toteuttaa tavoitteellista digitaalista markkinointia kuin toisilla ja heidän
osalta kyse on tällöin useimmiten enemmän maksetun mainonnan toteutuksesta sekä Googlen
että sosiaalisen median kanavissa. Usea yritys toteuttaa markkinointia enemmän kokeilun kuin
tavoitteellisen toiminnan kautta.

Matkailuyritysten digitaalisten
kanavien kartoitus
Digitaalinen markkinointi
Yritykset ovat toteuttaneet digitaalisen markkinoinnin osalta seuraavia toimenpiteitä
(mainitussa arvojärjestyksessä kyselyn ja haastatteluiden pohjalta):
o
o
o
o
o
o

Hakukoneoptimointia ja hakusanamarkkinointia
Sähköpostimarkkinointia
Sisältömarkkinointia (ei maksettua)
Google Ads-mainonta
Muun maksetun mainonnan toteutus sosiaalisen median kanavissa
Vaikuttajayhteistyön markkinointikampanjat

Digitaalisen markkinoinnin merkitystä pidetään yritysten keskuudessa joko tärkeänä tai
erittäin tärkeänä asiana.
Lisäksi yritykset tulevat investoimaan digitaalisen markkinoinnin kehittämistoimenpiteisiin
sekä maksettuun digitaaliseen markkinointiin lähitulevaisuudessa yhä enemmän.

Matkailuyritysten digitaalisten
kanavien kartoitus
Onlinemyynti
Yrityksillä on kokonaisuudessaan vahva näkemys siihen että yrityksen myynti tulee
kehittymään positiivisesti digitaalisten kanavien kautta lähitulevaisuudessa.
Tarkasteltaessa yritysten ilmoittamia tietoja myynnin kehityksestä on myynnin kasvu digitaalisten
kanavien kautta kasvanut viimeisen vuoden aikana.
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämisessä jo pidemmällä olevat yritykset
tavoittelevat ensisijaisesti myynnin kasvua omien verkkosivujen kautta tapahtuvaksi suorien OTAkanavien käytön sijaan (omat verkkokaupparatkaisut, asiakkaan ohjaaminen omille verkkosivuille
ostotapahtumaan). Muiden osalta tavoite liittyy enemmän onlinemyynnin valmiuksien
kehittämiseen (alustaratkaisut, verkkokaupan käyttöönotto).
Palveluiden tuotteistaminen onlinemyyntiin sopivaksi on teema, joka ei kuitenkaan tule esiin
yritysten tavoitekuvissa ja on aihe, johon suosittelemme alueella vastaamaan esim.
valmennusten kautta.
Onlinemyynnin kehittymistä ei nähdä pelkästään yksittäismatkailijoita palvelevana suuntana vaan
alueelle tärkeä matkanjärjestäjäyhteistyö ja sen kautta tapahtuvan myynnin mallien digitalisointi
on myös tärkeää. Malleja ovat ns. digitaalinen DMC-liiketoiminta, digitaalisesti toteutettavat fam
trip ja sales run- kohtaamiset.

Matkailuyritysten kyvykkyyksien
arviointi ja yhteenveto
Digitaalinen viestintä ja markkinointi
•

•
•

Haastatelluilla yrityksillä on olemassa olevaa ymmärrystä ja kyvykkyyttä kehittää yrityksen
digitaalista viestintää esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa (suosituimmat Facebook ja
Instagram). Haasteina koettiin muun muassa suunnitelmallisuuden kehittäminen ja
aikaresurssi.
Osa yrityksistä toteuttaa markkinointitoimenpiteitä itsenäisesti tai kumppanin kanssa. Pääosin
viestintä on maksutonta viestintää ja osa ei ole toteuttanut maksettuja markkinointitoimenpiteitä.
Yritykset ymmärtävät digitaalisten toimenpiteiden merkityksen, ja saatuun tietoon perustuen
haastatelluilla yrityksillä on kyvykkyys ja halu kehittää erilaisia toimenpiteitä.

Digitaalinen myynti
•
•

Digitaalisen ostettavuuden mahdollistamisen tärkeys ymmärretään haastatelluiden
keskuudessa. Osalla yrityksistä on verkkokauppa, osa oli harkintavaiheissa. Räätälöityjen
palvelujen osalta offline-myynti todettiin kannattavammaksi myyntimuodoksi.
Haastatelluilla yrityksillä on kyvykkyyttä kehittää digitaalista myyntiä, kun vain sopiva
alustaratkaisu ja aikaresurssia löytyy.

Matkailuyritysten digitaalisten
kanavien kartoitus
Digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä kehitystarpeita
Matkailuyritysten digitaalisen kanavien kartoitustyön osalta tunnistettuja kehitystarpeita yritysten osalta
ovat seuraavat kehittämistarpeet:
1. Asiakasta kiinnostavan sisällön kehittäminen
• Markkinoinnin sisältötuotanto, tarinat, kerronta, tapa viestiä
•

Sisältösuunnitelmat ja viestinnän suunnitelmallisuus

2. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin strateginen suunnittelu
• Maksetun mainonnan tavoitteellinen toteuttaminen
• Markkinoinnin vaikuttavuuden seuranta, analytiikka ja mittaaminen
3. Oman verkkokaupan/onlinemyynnin kehittäminen / omien verkkosivujen kehittäminen

•
•

Alustaratkaisut ja järjestelmät
Toimintamalli onlinemyynnin toteuttamisen tueksi (tuotteistaminen ja paketointi, tekninen
toteutus, maksutavat, asiakaspolku)

Matkailun digitalisaatiokehitys
Huomiot Muonion näkökulmasta

Matkailun toimintaympäristön muutos
Matkailun toimintaympäristö on kohdannut viimeisten vuosien aikana erittäin
nopealla aikajänteellä tapahtuneita muutoksia. Globaalit trendit ja näiden
erilaisten trendien kautta vahvistuvat ja rakentuvat muutosajurit pitävät tätä
muutosvauhtia yllä myös jatkossa.
Megatrendeistä erityisesti digitalisaatiokehitys on pitkäaikainen ja laaja-alainen,
vaikuttaen toimintaan jatkossa kokonaisvaltaisesti. Digitalisaation tukemana
vaikutukset kuluttajamatkailijoiden asiakaskäyttäytymiseen ovat parhaillaan
käynnissä.
Matkakohteen sekä matkailuyritysten palvelutarjonnan helppo
löydettävyys, varattavuus ja ostettavuus eri alustoilta sekä palveluntuottajien
nopea reagointikyvykkyys asiakkaiden vaatimuksiin ovat asioita, joihin toimijoina
on kyettävä reagoimaan. Digitalisaation kautta olemme osittain jo siirtyneet
suljetuista verkostoista ja alustaratkaisuista yhä avoimempiin ekosysteemeihin,
jolla on muutoksia siihen, miten alueiden palvelutarjonta voidaan tuoda
jaettavaksi ja ostettavaksi sekä miten erilaiset ulkopuoliset tahot voivat
luontevasti toimia keskinäisin digitaalisten kumppanuusmallien kautta
palvelutarjonnan myyjinä.

Muista megatrendeistä globaali maailmantalouden tila heijastuu suoranaisesti
matkailun toimialaan ja vaikuttaa siltä osin suoraan jokaisen matkailukohteen,
myös Muonion
matkailun toiminataedellytyksiin. Parhaillaan kokemamme
globaali kriisi koronapandemian muodossa on jo nyt muuttanut
peruuttamattomasti toimintatapoja sekä palveluntuottajan että kuluttajan
näkökulmasta.
Jatkossa
yhä
parempi
varautuminen
sekä
nopea
reagointikyvykkyys, kyky muuttaa omia toimintatapojaan uudelleen on
ratkaisevaa menestykselle.

Matkakohteen digikehitys
Matkakohteet kehittävät eri tavoin oman destinaationsa toimintaa. Matkakohteiden eli alueiden osalta muutosajurina
toiminnan perusteissa on parhaillaan käynnissä oleva muutos, jossa matkailualueiden koordinoinnista vastaavat toimijat
ovat siirtymässä kohti matkakohteen kokonaisvaltaisempaa johtamista ja kehittämistä pelkkien matkailumarkkinoinnin
toimenpiteiden lisäksi.
Digitalisaatiolla on merkittävä rooli tässä muutoksessa. Matkakohteiden tulee kehittää matkakohteen digitaalista
löydettävyyttä ja ostettavuutta sekä destinaation kokemista ja kokemusten jakamista yksittäismatkailun merkityksen yhä
kasvaessa. Tällainen menestyvä matkakohde synnyttää ja tuottaa toiminnallaan merkittävästä erilaista dataa, jota sen on
myös kyettävä hallitsemaan, johtamaan sekä ennen kaikkea hyödyntämään toimintansa kehittämisessä kaikilla toiminnan
tasoilla. Tällöin tiedolla johtamisen periaatteiden ja toimintamallien merkitys korostuu yhä voimakkaammin.

Digitalisaatiokehitys
ja FIT-matkailun kasvu

Matkailualueen palvelut ja sisällöt
digitaalisesti löydettäväksi, ostettavaksi ja paketoitavaksi

Kuluttajistuminen ja suosittelumarkkinoinnin
kasvava merkitys

Markkinoinnista suosittelun aktivointiin

Tiedon ja erilaisen
datan määrän kasvu

Tiedon hallinnan ja kokoamisen perusteet kuntoon sekä tietoon
perustuvien toimenpiteiden toteutus

Muonio matkakohteena
digitalisaatiokehityksen painopisteet tiivistetysti

MATKAKOHTEEN OSTETTAVUUS - MYYNTIMALLI

Muonio matkakohteenadigitalisaatiokehityksen painopisteet laajempi kuvaus
Matkakohteen digitalisaatiokehityksen näkökulmasta tärkeimmät huomioitavat painopisteet Muonion osalta ovat:

-

Matkakohteen brändin jatkuva kehittäminen ja esiintuonti kanavissa
Ylläpitää jatkuvaa aktiivista sisällöntuotantoa Discover Muonion digikanavissa
Suunnitella ja toteuttaa jatkuvaa brändimarkkinointia (Muonio löydettävissä vuoden jokaisena päivänä) sekä tuottaa
kampanjakohtaisia digitaalisen markkinoinnin toteutuksia (perusta kampanjoille rakentuu laadittavan digitaalisen
markkinoinnin toimintasuunnitelman osalta 2/21)
Varmistaa matkailijan digitaalinen asiakaspolku inspiraatiosta mahdolliseen ostamiseen saakka Discover Muonion
kanavissa ja/tai yritysten kanavissa (huomioiden tässä esityksessä myöhemmin olevat myyntimallit ja niiden
mahdollinen edistäminen)
Alueellisten matkareittien paketointi tulevaisuudessa (osana myyntimallia), joiden kautta voidaan matkailijalla tarjota
laajempi palvelutarjonta kerralla ostettavaksi (lennot, vuokra-autot, majoitukset, elämykset) > alueellisia matkareittejä
voivat tässä tapauksessa olla esim. Tunturi-Lapin alueella olevan tarjonnan paketointi
Edesauttaa alueen yritysten digitaalisen markkinoinnin ja myynnin kyvykkyyden kehittymistä
Toteuttaa määrätietoista työtä matkakohteen digitaalisen ostettavuuden kehittämiseksi (työtä ohjaa digitiekartan
myyntimallien kautta syntyvät ratkaisuvaihtoehdot)
Saavutettavuuden edunvalvonta (matkakohteen saavutettavuus, matkakohteen sisäinen saavutettavuus)
Kestävän ja vastuullisen ympärivuotisen matkailuliiketoiminnan kehittäminen (STF sertifikaatti Visit Finland)
Matkakohteen kehittäminen tiedolla johtamiseen perustuen (tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin tulevien
toimenpiteiden perustuminen faktaan)

Huom. Esityksen loppuosassa on suositus etenemisestä vuosille 2021-2023 matkakohteen digitalisaatiokehityksen osalta.

Muonion matkailuyritykset
digitalisaatiokehityksen painopisteet tiivistetysti

Muonion matkailuyritykset
digitalisaatiokehityksen painopisteet laajempi kuvaus
Suosittelemme yritystasolla kiinnittämään huomiota seuraaviin digitalisaatiokehityksen painopisteisiin omien
resurssien ja nykytilanteen mukaisesti:
-

-

Digitaalisen markkinoinnin sisältösuunnitelman laadinta > esimerkiksi vuositason suunnitelma siitä
millaisia sisältöjä tuotamme eri digikanaviin tavoittelemillemme kohderyhmille. Hyvän sisältösuunnitelman
mallin voit ladata vaikkapa täältä www.plandisc.com/fi/
Toteuta aktiivista sisällöntuotantoa suunnitelman mukaisesti
Hyödynnä matkailuyrityksen käytössä olevia maksuttomia näkyvyyskanavia kuten Tripadvisor ja Google My
Business
Käynnistä verkkosivustosi liikenteen seuranta ja analysointi asentamalla. Lue tästä lisää verkkosivustosi
liikenteen seuraamisen merkityksestä
Käytä aikaa ja jalosta yrityksesi kanavissa tapahtuvaa asiakkaan digitaalista asiakaspolkua. Hyödynnä dian
19 mallia digitaalisen asiakaspolun kehitystyössä. Muotoile tuotteet digitaaliseen myyntiin sopiviksi ja
kehitä tuotesisältöjä yhä enemmän asiakasnäkökulmasta Varmista että tuotteidesi kuvaukset ovat
ajanmukaiset, houkuttelevat ja tukevat ostopäätöksen tekoa. Voit varmistaa hyvän onlinetuotekuvauksen
periaatteet täältä
Kehitä digitaalisen asiakkaan ostopolkua mahdollistamalla digitaalinen osto omassa tai yhteistyökumppanin
(toinen matkailuyritys, OTA-kanava, mahdollinen alueellinen kanava)
Varmista verkkosivusi löydettävyys hakukoneessa > hyödynnä syksyn 2020 työpajojen materiaalia
Kehitä suosittelujen keräämismallia (toisten asiakkaiden palautteiden ja kokemusten merkitys
päätöksenteossa kehittyy edelleen)

Digitaalinen asiakaspolku
Matkakohteen ja matkailuyrityksen työkalu
Miten meidät
löytää?

Miten valitsen oikeat
tuotteet ja palvelut?

Dreaming

Planning

Näkyvyys ja
löydettävyys
Hakukoneoptimointi
Sosiaalinen media

Asiakaspolulla
ohjaaminen

Markkinointitoimenpiteet
Asiakaslupaus
Call to Action

Sisällöntuotanto
Sosiaalinen media
Löydettävyys
Verkkosivut

Miten helppoa on
ostaminen?

Booking/
purchasing
Digitaalinen
ostettavuus
Ostettavuuden
helppous
Tuotetiedot
Hinnoittelu

Lunastammeko
lupauksemme?

Miten asiakas
houkutellaan
suosittelemaan
palveluitamme?

Experiencing

Sharing

Asiakaspalvelu
Kokemus paikan
päällä

Asiakkaiden
sitouttaminen

Asiakastyytyväisyys

Arvostelut ja
suosittelut
Sosiaalinen media

Muonion matkailun
myyntimallit

Myyntimallit
Muonion matkailu selvittää osana Visit Muonio 2025-hankkeen toimenpiteitä malleja siihen miten alueen matkailupalveluiden
jakelu ja markkinointi voitaisiin toteuttaa. Tässä yhteenvedossa on tuote esiin erilaisia jakelukanavamalleja alueellisen
digitaalisen ostettavuuden kehittämiseksi
ja toteuttamiseksi
alueorganisaation näkökulmasta. Osassa malleista
alueorganisaatio toimii myyjän roolissa, toisissa enemmänkin alueen yritysten ja mahdollisen digitaalisen myyjäkumppanin
tukena alueellista digitaalista osaamista ja ymmärrystä edistäen. Jokaiseen ratkaisuun ja malliin vaikuttaa myös se, onko
tavoitteena kehittää digitaalista B2C-myyntiä ja/vai B2B-myyntiä.
Yhteenvedossa käytettyä sanastoa
•

alueorganisaatio = yhteinen alueellinen myyntiorganisaatio

•

tuotteet = elämykset / aktiviteetit, majoitus, liput, vuokraustoiminta

•

digitaalinen myyntialusta / verkkokauppa-alusta = teknologia joka mahdollistaa digitaalisen myynnin (toimii
alustajana, ei markkinoijana)

•

ristiinmyynti = yritykset tekevät digitaalisia sopimuksia keskenään myyntialustan / verkkokauppa-alustan kautta (yleensä
sama alusta käytössä yrityksillä, jotka luovat sopimuksia, tai vaihtoehtoisesti yhteistyötä tehdään alustoilla

•

rajapinta = erilaiset ohjelmistot voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja keskenään ohjelmistorajapintojen kautta,
matkailukohteen (alue, suuralue, kansallinen taso) näkökulmasta rajapintojen kautta erilaiset järjestelmätoimittajat voivat
kytkeytyä (määriteltyjen rajapintojen mukaan) matkakohteen ja/tai yritysten tarjontaan ja tarjota siten asiakkailleen
yhtenäisempää asiakaskokemusta ja sitä kautta vetovoimaisempaa destinaatiota.

Myyntimallit
Muonion matkailun myyntimalleiksi
on tunnistettu yhteensä viisi eri
vaihtoehtoa:

1. Discover Muonio alueellisena
”täysin digitaalisena
myyntiorganisaationa
2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena
myyntiorganisaationa
3. Discover Muoniolla paikallinen
”digitaalinen
myyntiyhteistyökumppani”
4. Discover Muoniolla
”ulkopuolinen” digitaalinen
myyntiyhteistyökumppani
5. Discover Muonio markkinointija viestintäkumppanina
Mallit on avattu tarkemmin tämän
esityksen seuraavilla dioilla,
kokonaiskuva ohessa

MUONION MATKAILUN MYYNTIMALLIT

Malli 1.Discover Muonio täysin digitaalinen myyntiorganisaatio
Täysin digitaalinen myyntiorganisaatio tarkoittaa sitä, että koko alueen tarjonta olisi
tuotteistettu digitaaliseen myyntiin soveltuvaksi, tuotteiden ostettavuus olisi mahdollistettu
verkkokaupassa ja kaikki kaupankäynti myyntiorganisaation toimesta käytäisiin digitaalisena.
Mallin tulisi perustua erittäin monipuoliseen teknologia-alustojen hyödyntämiseen sekä alueellisen
hyvin pitkälle viedyn yrityskohtaisen digikyvykkyyden ja sieltä kumpuavien rajapintojen varaan
toteutettavaksi. Suomessa ei tietääksemme ole olemassa yhtään alueorganisaatiota, joka toimisi
täysin digitaalisesti.
Discover Muonion rooli: alueellinen myyjä ja markkinoija
Discover Muonio toimisi alueen yrityksien tuotteiden myyjänä, jolloin Discover Muonio olisi
jälleenmyyjä. Kaikki ostot ostettaisiin verkkokaupassa, jolloin ”offline” (puhelin ja
sähköpostivarauksia ei käytännössä otettaisi vastaan Discover Muonion myyntikanavassa).

Malli 1.Discover Muonio täysin digitaalinen myyntiorganisaatio
Miten käytännössä rakennetaan
Discover Muoniolla olisi yksi yhteinen myyntialusta / verkkokaupparatkaisu palvelujen (majoitus,
elämykset jne.) myyntiin tai Discover Muoniolla olisi kaksi myyntialustaa / verkkokaupparatkaisua
käytössä, joista toisen alustan kautta myytäisiin elämystuotteet ym. ja toisen alustan käyttö
majoitus.
Täysin digitaalisena myyntiorganisaation roolilla Discover Muonio solmisi yhteistyösopimukset
yrittäjien kanssa esimerkiksi digitaalisten markkinapaikkojen (marketplace) kautta, jolloin alustalta
vaaditaan myös mahdollista toteuttaa tämä ratkaisu. Yhtäkään alueen tuotetta ei siis lisättäisi
manuaalisesti Discover Muonion myyntialustoille. Tämä edellyttää sitä, että alueella yrityksillä
olevat
myyntialustat
/
verkkokaupparatkaisut
keskustelevat
Discover
Muonion
myyntialustan/verkkokauppa-alustan kanssa. Jokaisella yrityksellä tulisi olla siis verkkokauppaalusta käytössä.
Askeleet toteuttamisen mahdollistamiseksi:
1. Alueen yritysten digitaalisen ostettavuuden kehittämisen kartoitus, palveluiden kartoitus ja
tuotteistus
2. Alueen yritysten verkkokauppa-alustoiden käyttöönotto ja osaamisen kehittäminen alustan
hallintaan liittyen
3. Discover Muonion alustan käyttöönotto ja digitaalisten yhteistyösopimusten laadinta ja/tai
tarvittavien integraatioiden (rajapintaratkaisujen työstäminen)
4. Discover Muonio: myynnin aloittaminen ja kehittäminen
5. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet sekä jatkuva digitaalisen ostettavuuden osaamisen
kehittäminen alueella

Malli 1.Discover Muonio täysin digitaalinen myyntiorganisaatio
Alustaratkaisu
On valittava alueellisesti millä/millaisilla alustaratkaisuilla myyntiä tehdään sekä myyjän että
verkoston toimesta, jolloin alueorganisaation tuotetarjonta rakentuu verkkosivuille digitaalisten
yhteistyösopimusten kautta (yrityksillä käytössä sama alusta, jolloin mahdollista tuoda tuotteen
ristiinmyyntisopimuksilla esille verkkosivuille). Huom. valittujen alustaratkaisujen tulee tukea
digitaalisia sopimuksia / ristiinmyyntiä. Mitä erilaisimpia alustoja, sitä useammanlaisia integraatioita
tarvitaan. Integraatioiden osalta on aina selvitettävä kustannukset ja mahdollisuus / järkevyys
rakentaa integraatioita. (Erillinen alustaratkaisuvaihtoehtoja esittelevä dokumentti on digitiekartan
liite 2.)
Mikäli alueorganisaatio myyjänä, vaatimukset /osaamisen tarve:
•
digitaalisen myynnin henkilöresurssi(-t) vastaa myynnistä, digitaalisesta
asiakaspalvelusta sekä yrittäjien digitaalisen ostettavuuden kehittämisestä (osa voidaan
myös toteuttaa ostopalveluna)
•
ymmärrys teknologioista ja digitaalisen ostettavuuden mahdollisuuksista
Alustakohtaiset käyttöönottokustannukset / mahdollinen myyjänä toimiva:
Käyttöönottokustannuksen mallit kuvattu alustakartoitus-liitteessä

Käyttöönoton jälkeiset kustannukset:
Käyttöönottokustannuksen mallit kuvattu alustakartoitus-liitteessä

Malli 1.Discover Muonio täysin digitaalinen myyntiorganisaatio
Markkinointi
Digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden kehittäminen joko itsenäisesti tai kumppanin avulla.
Verkkosivut
Riippuen alustaratkaisusta; verkkokauppa upotetaan Discover Muonion verkkosivuille, tai ohjataan
”ulkopuoliselle ”sivulle linkillä.
Matkanjärjestäjävastuu
Ennakkomaksuja otettaessa, matkanjärjestäjävastuu riippuu myytävistä tuotteista sekä
myyntitavoista (yksittäinen tuote vs. paketti vs. yhdistetty matkajärjestely). Suositellaan
matkanjärjestäjäoikeuden ja -vakuuksien hankkimista.

Huom. vakuudet tarvitaan esimerkiksi seuraavassa tilanteessa:
Yhdistetty matkajärjestely syntyy myös, jos elinkeinonharjoittaja edesauttaa vähintään yhden
täydentävän matkapalvelun ostamista toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdistetusti, esimerkiksi
sivuillaan olevan linkin kautta, jos sopimus toisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehdään viimeistään
24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.
Sopimuskäytänteet
Discover Muonion ja yritysten välillä solmitaan digitaaliset sopimukset, jolloin kapasiteetti saadaan
reaaliaikaisesti myyntiin Discover Muonion verkkosivulle/myyntialustalle. Huom. Yritys itse hallitsee
kapasiteettia. Mikäli tahdotaan tehdä laajoja / tarkempia sopimusehtoja (sisältäen tarkennuksia
digitaalisen sopimuksen lisäksi), voidaan tehdä myös erillinen ”offline”-sopimuspohja, mikä käydään
läpi matkailuyrityksen eli palveluntuottajan kanssa ennen varsinaista digitaalisen sopimuksen tekoa.

Malli 1.Discover Muonio täysin digitaalinen myyntiorganisaatio
Matkailuyrityksen rooli Discover Muonio on täysin digitaalinen myyntiorganisaatio
Matkailuyritysten tulee sitoutua digitaalisen ostettavuuden kehittämiseen ja tuotteistaa palvelunsa myyntiin ja ottaa käyttöön myyntialusta, mikä
tukee Discover Muonion alustaratkaisuja. Matkailuyritykseltä tämä malli vaatii lisäksi digitaalisen ymmärryksen ja osaamisen kehittämistä,
henkilöresurssia digitaalisen ostopolun kehittämiseen sekä tuotetietojen hallintaan. Ratkaisu mahdollistaa myynnin ohjaamisen online-ostoon ja
keskinäisen verkostoitumisen alueella (ristiinmyynti). Riippuen alustavalinnasta; matkailuyrityksen on mahdollista kehittää myös kansainvälistä
B2B-näkyvyyttä JA -yhteistyötä erilaisten marketplace-ratkaisujen avulla sekä riippuen myyntialustasta edelleen mahdollistaa yritykselle
digitaalisen B2B-yhteistyön kehittämisen myös muiden jälleenmyyjien kanssa (myyntialustan kautta solmittavat B2B-sopimukset samaa alustavaa
käyttävien jälleenmyyjien kanssa)
Käyttöönottokustannukset / matkailuyritykset
Käyttöönoton voi tehdä itsenäisesti (jolloin kustannus työaika), valmennuksiin/työpajoihin osallistumalla ja/tai asiantuntijan avulla.
Käyttöönoton jälkeiset kustannukset / matkailuyritykset
•
valitun alustan kuukausikustannus / komissio myydyistä tuotteista
•
maksupalvelutarjoajan kustannus (yleensä per interaktio (osto) + joissakin tapauksissa kuukausimaksu)
•
henkilöstöresurssi tuotehallintaan (ja oman myynnin kehittämiseen)
•
alueorganisaatioyhteistyömallista syntyvät kustannukset (komissio, kk-maksu, muu)
Matkanjärjestäjävastuu
Kun jälleenmyyjä myy tuotteen, ei matkanjärjestäjävastuuta synny ja vakuuksia ei tarvita. (Mikäli matkailuyritys myy tuotteita suoraan omalla
verkkosivulla, riippuu tuotevalikoimasta ja myyntitavoista, tarvitaanko matkanjärjestäjäoikeuta vai ei.)
Sopimuskäytänteet
Matkailuyritys sopii Discover Muonion kanssa digitaalisen sopimuksen, jolloin kapasiteetti saadaan reaaliaikaisesti myyntiin Discover Muonion
verkkosivulle/myyntialustalle. Huom. Yritys itse hallitsee kapasiteettia.

Malli 1.Yhteenveto: Discover Muonio täysin digitaalinen
myyntiorganisaatio
Discover Muonio
•
•
•
•
•

•

Alueellinen myyjä ja markkinoija
Yhteistyösopimukset yritysten kanssa
digitaalisesti
Matkanjärjestäjäoikeudet
Mahdollisia rajapintoja alustojen välillä
(riippuu myyntimalleista ja myytävistä
tuotteista)
digitaalisen myynnin henkilöresurssi(-t)
vastaa myynnistä, digitaalisesta
asiakaspalvelusta sekä yrittäjien
digitaalisen ostettavuuden kehittämisestä
(osa voidaan myös toteuttaa
ostopalveluna)
ymmärrys teknologioista ja digitaalisen
ostettavuuden mahdollisuuksista

Matkailuyritys
•
•
•

•

Sitoutuminen kehittämään digitaalista
ostettavuutta ja tuotteistusta sekä
näkyvyyttä ja löydettävyyttä
Digitaalinen yhteistyösopimus Discover
Muonion kanssa
Henkilöresurssia Discover Muonioyhteistyöhön (jotta on mitä myydä) / arkeen
(varausten ja kapasiteetin hallintaan,
tuotekehitykseen ja suoran myynnin
kehittämiseen niin tahtoessa)
Kun jälleenmyyjä myy tuotteen, ei
matkanjärjestäjävastuuta synny ja vakuuksia
ei tarvita. (Mikäli matkailuyritys myy
tuotteita suoraan omalla verkkosivulla,
riippuu tuotevalikoimasta ja myyntitavoista,
tarvitaanko matkanjärjestäjäoikeuta vai ei.)

Malli 2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Merkittävin ero malliin 1. (täysin digitaalinen myyntiorganisaatio) on se, että
kaikilla yrityksillä ei tarvitse olla omaa myyntialustaa/verkkokauppajärjestelmää.
Osa alueen tarjonnasta olisi tuotteistettu digitaaliseen myyntiin soveltuvaksi Discover Muonion
myyntiorganisaationa tehdessä digitaaliset myyntisopimukset niiden matkailuyritysten kanssa,
joilla on käytössä Discover Muonion alustaratkaisuun soveltuva myyntialusta mikä
mahdollistaa digitaalisten sopimusten tekemisen.
Osan alueen yritysten tarjonnasta lisättäisiin suoraan Discover Muonion myyntialustalle
suoraan eli ”offline” (ei siis digitaalisten sopimusten kautta). Esimerkiksi; mikäli alueella on
yrityksiä, joilla ei ole “mahdollista” ottaa myyntialustaa käyttöön esimerkiksi osaamisen /
resurssien takia, tuodaan tuotetarjonta suoraan alueorganisaation järjestelmään.
Tällaisissa tapauksissa alueorganisaatio on usein rakentanut alustainvestointien ja
kumppanuuksien kautta lähinnä digitaalista B-C kyvykkyyttä. B-C kyvykkyydessä fokus on
monilla erityisesti ollut elämys- ja ohjelmapalvelusektorin digitalisoinnissa ja sen työn
tuloksena syntyneen inventaarion keskitetyssä myynnissä.

Malli 2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Miten käytännössä rakennetaan
Discover Muoniolla olisi yksi yhteinen myyntialusta / verkkokaupparatkaisu palvelujen (majoitus, elämykset jne.) myyntiin tai Discover
Muoniolla olisi kaksi myyntialustaa / verkkokaupparatkaisua käytössä, joista toisen alustan kautta myytäisiin elämystuotteet ym. ja
toisen alustan käyttö majoitus.
Discover Muonio solmisi yhteistyösopimukset niiden yrittäjien kanssa, joilla on Discover Muonion alustaratkaisuun sopiva myyntialusta
käytössä. Yittäjien kanssa solmittaisiin sopimukset esimerkiksi digitaalisten markkinapaikkojen (marketplace) kautta, jolloin alustalta
vaaditaan myös mahdollista toteuttaa tämä ratkaisu.
Lisäksi Discover Muonion henkilökunta lisäisi myyntialustalle/verkkokauppaan manuaalisesti niiden yrittäjien tuotteet, joilla ei
verkkokaupparatkaisua ole. Tällöin tuottajan eli palvelun “omistajan” ja myyjän välinen kommunikaatio offline, ellei myyjän käytössä
oleva myyntialusta sisällä mahdollista lähettää varauksen tekohetkellä viestiä tuottajalle. Huom. mikäli Discover Muonion alustalle
lisätään yritysten tuotteita offline, katsotaan nykyaikaisissa alustaratkaisuissa Discover Muonio teknisesti tuotteen/palvelun tarjoajaksi
(lopputuottajaksi).
Askeleet
1. Alueen yritysten digitaalisen ostettavuuden kehittämisen kartoitus
2. Yhteistyön mallit online ja offline
3. Palveluiden kartoitus ja tuotteistus digitaalisten yhteistyösopimusten kautta ja palveluiden kartoitus ja tuotteistus offlineyhteistyön kautta
4. Alueen yritysten verkkokauppa-alustoiden käyttöönotto ja osaamisen kehittäminen alustan hallintaan liittyen sekä Discover
Muonion alustan käyttöönotto, digitaalisten yhteistyösopimusten laadinta ja/tai tarvittavien integraatioiden (rajapintaratkaisujen
työstäminen) sekä offline-tuotteiden lisääminen alustalle
5. Discover Muonio: myynnin aloittaminen ja kehittäminen
6. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet sekä jatkuva digitaalisen ostettavuuden osaamisen kehittäminen alueella

Malli 2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Alustaratkaisu
On valittava alueellisesti millä/millaisilla alustaratkaisuilla myyntiä tehdään sekä myyjän että verkoston
toimesta,
jolloin
alueorganisaation
tuotetarjonta
rakentuu
verkkosivuille
digitaalisten
yhteistyösopimusten kautta (yrityksillä käytössä sama alusta, jolloin mahdollista tuoda tuotteen
ristiinmyyntisopimuksilla esille verkkosivuille). Huom. valittujen alustaratkaisujen tulee tukea
digitaalisia sopimuksia / ristiinmyyntiä.
Mitä erilaisimpia alustoja, sitä useammanlaisia integraatioita tarvitaan. Integraatioiden osalta on aina
selvitettävä kustannukset ja mahdollisuus / järkevyys rakentaa integraatioita. Alustavalintoihin
vaikuttaa myös se, onko tavoitteena tehdä B2C-kauppaa vai/ja B2B-kauppaa. (Erillinen
alustaratkaisuvaihtoehtoja esittelevä dokumentti on digitiekartan liite 2.)
Alustakohtaiset käyttöönottokustannukset / mahdollinen myyjänä toimiva
Käyttöönottokustannuksen mallit kuvattu alustakartoitus-liitteessä
Käyttöönoton jälkeiset kustannukset
Käyttöönottokustannuksen mallit kuvattu alustakartoitus-liitteessä
Mikäli myyjänä, vaatimukset /osaamisen tarve
•
digitaalisen myynnin sekä offline-tuotteiden myynnin henkilöresurssi(-t) vastaa myynnistä,
offline-tuotteiden lisäämisestä myyntiin (yritysten offline-yhteydenpidosta), digitaalisesta
asiakaspalvelusta sekä yrittäjien digitaalisen ostettavuuden kehittämisestä (osa voidaan myös
toteuttaa ostopalveluna)
•
ymmärrys teknologioista ja digitaalisen ostettavuuden mahdollisuuksista

Malli 2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Markkinointi
Digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden kehittäminen joko itsenäisesti tai kumppanin avulla.
Verkkosivut
Riippuen alustaratkaisusta; verkkokauppa upotetaan Discover Muonion verkkosivuille, tai ohjataan ”ulkopuoliselle”sivulle linkilä.
Matkanjärjestäjävastuu
Ennakkomaksuja otettaessa, matkanjärjestäjävastuu riippuu myytävistä tuotteista sekä myyntitavoista (yksittäinen tuote vs. paketti
vs. yhdistetty matkajärjestely). Suositellaan matkanjärjestäjäoikeuden ja -vakuuksien hankkimista.

Huom. vakuudet tarvitaan esimerkiksi seuraavassa tilanteessa:
Yhdistetty matkajärjestely syntyy myös, jos elinkeinonharjoittaja edesauttaa vähintään yhden täydentävän matkapalvelun
ostamista toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdistetusti, esimerkiksi sivuillaan olevan linkin kautta, jos sopimus toisen
elinkeinonharjoittajan kanssa tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.
Sopimuskäytänteet
Discover Muonion ja yritysten välillä solmitaan digitaaliset sopimukset, jolloin kapasiteetti saadaan reaaliaikaisesti myyntiin Discover
Muonion verkkosivulle/myyntialustalle. Huom. Yritys itse hallitsee kapasiteettia. Lisäksi offline-sopimukset niiden yritysten kanssa,
joiden tuotteet lisätään Discover Muonion myyntialustalle manuaalisesti.
Tätä sopimusmallia voidaan käyttää myös muiden kanssa, mikäli tahdotaan tehdä laajoja / tarkempia sopimusehtoja (sisältäen
tarkennuksia digitaalisen sopimuksen lisäksi.

Malli 2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Matkailuyrityksen rooli tilanteessa, jossa Discover Muonio on digitaalinen myyntiorganisaatio
Vaihtoehto 1.
Matkailuyritys sitoutuu digitaalisen ostettavuuden kehittämiseen ja tuotteistaa palvelunsa myyntiin ja ottaa käyttöön myyntialustan, mikä tukee
Discover Muonion alustaratkaisuja. Matkailuyritykseltä tämä malli vaatii lisäksi digitaalisen ymmärryksen ja osaamisen kehittämistä,
henkilöresurssia digitaalisen ostopolun kehittämiseen sekä tuotetietojen hallintaan.
Ratkaisu mahdollistaa myynnin ohjaamisen online-ostoon ja keskinäisen verkostoitumisen alueella (ristiinmyynti) riippuen alustavalinnasta.
Joidenkin alustojen kautta matkailuyrityksen on mahdollista kehittää myös kansainvälistä B2B-näkyvyyttä sekä yhteistyötä erilaisten marketplaceratkaisujen avulla.
Vaihtoehto 2.
Matkailuyrityksellä ei ole omaa digitaalista myyntialustaa/verkkokauppajärjestelmää. Jotta digitaalinen osto mahdollistetaan asiakkaalle, tuodaan
palvelut ja tuotteet ”offlinena” Discover Muonion myyntikanavaan.
Molempiin vaihtoehtoihin: Riippuen myyntialustasta mahdollistaa yritykselle myös digitaalisen B2B-yhteistyön kehittämisen myös muiden
jälleenmyyjien kanssa (myyntialustan kautta solmittavat B2B-sopimukset samaa alustavaa käyttävien jälleenmyyjien kanssa)
Käyttöönottokustannukset / matkailuyritykset
Vaihtoehto 1.
Käyttöönoton voi tehdä itsenäisesti (jolloin kustannus työaika), valmennuksiin/työpajoihin osallistumalla ja/tai asiantuntijan avulla.
Vaihtoehto 2.
Tuotteiden läpikäynti tehdään yhdessä Discover Muonion kanssa eli vaatii vähintään aikaresurssia.

Malli 2. Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Käyttöönoton jälkeiset kustannukset / matkailuyritykset
•
valitun alustan kuukausikustannus / komissio myydyistä tuotteista
•
maksupalvelutarjoajan kustannus (yleensä per interaktio (osto) + joissakin tapauksissa kuukausimaksu)
•
henkilöstöresurssi tuotehallintaan (ja oman myynnin kehittämiseen)
•
alueorganisaatioyhteistyömallista syntyvät kustannukset (komissio, kk-maksu, muu)
Matkanjärjestäjävastuu
Kun jälleenmyyjä myy tuotteen, ei matkanjärjestäjävastuuta synny ja vakuuksia ei tarvita. (Mikäli matkailuyritys myy tuotteita suoraan omalla
verkkosivulla, riippuu tuotevalikoimasta ja myyntitavoista, tarvitaanko matkanjärjestäjäoikeuta vai ei.)
Sopimuskäytänteet
Matkailuyritys sopii Discover Muonion kanssa digitaalisen sopimuksen, jolloin kapasiteetti saadaan reaaliaikaisesti myyntiin Discover Muonion
verkkosivulle/myyntialustalle. Huom. Yritys itse hallitsee kapasiteettia.

Malli 2.Yhteenveto: Discover Muonio alueellisena
digitaalisena myyntiorganisaationa
Discover Muonio
•
•

•

•

Matkanjärjestäjäoikeudet
Osa tarjonnasta tuotteistettu
digitaaliseen myyntiin soveltuvaksi
digitaalisen yhteistyön kautta, osa
tuodaan tilille offline (esim. tuotteet
yritykseltä, jolla ei ole resurssia kehittää
online-myyntiä oman alustan hallinnan
kautta)
Digitaalisen myynnin sekä offlinetuotteiden myynnin henkilöresurssi(-t)
vastaa myynnistä, offline-tuotteiden
lisäämisestä myyntiin (yritysten offlineyhteydenpidosta), digitaalisesta
asiakaspalvelusta sekä yrittäjien
digitaalisen ostettavuuden kehittämisestä
(osa voidaan myös toteuttaa
ostopalveluna)
Ymmärrys teknologioista ja digitaalisen
ostettavuuden mahdollisuuksista

Matkailuyritys
•

•
•

•

Sitoutuminen kehittämään digitaalista
ostettavuutta ja tuotteistusta sekä
näkyvyyttä ja löydettävyyttä tai yhteistyössä
tuotekehitys Discover Muonion kanssa
”offline-myyntimallina” eli tuotteet tuodaan
Discover Muonion tilille online-ostettavaksi
Discover Muonion kanssa
Henkilöresurssia Discover Muonioyhteistyöhön (jotta on mitä myydä) / arkeen
(varausten hallintaan ja suoran myynnin
kehittämiseen niin tahtoessa)
Kun jälleenmyyjä myy tuotteen, ei
matkanjärjestäjävastuuta synny ja vakuuksia
ei tarvita. (Mikäli matkailuyritys myy
tuotteita suoraan omalla verkkosivulla,
riippuu tuotevalikoimasta ja myyntitavoista,
tarvitaanko matkanjärjestäjäoikeuta vai ei.)

Merkittävin ero malliin 1. (täysin
digitaalinen myyntiorganisaatio)
on se, että kaikilla yrityksillä ei
tarvitse olla omaa myyntialustaa/
verkkokauppajärjestelmää.

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Discover Muoniolla paikallinen tai alueen ulkopuolinen myyntiyhteistyökumppani, joka toimii
alueen tuotteiden ja palveluiden myyjänä ja vastuullisena matkanjärjestäjäkumppanina. Alueen
elämysja
majoitustuotteita
tuodaan
ulkopuolisen
myyntikumppanin
tarjoamaan
teknologiaratkaisuun.
Merkittävin ero malleihin 1. ja 2. on se, että alueellinen organisaatio ei toimi myyjänä.
Alueen tuotteet ja palvelut ovat myynnissä myyntiyhteistyökumppanin kautta, jolloin Discover Muonio
toimii alueorganisaationa viestintä- ja markkinointikumppanin roolissa. (Huom. on myös mahdollista,
että alueellinen tai ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani” vastaa myös markkinoinnista
ja viestinnästä.)

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Paikallinen digitaalinen myyntiyhteistyökumppani
Tässä mallissa paikallinen toimija tuo alueen kapasiteetin omalle verkkosivulleen myyntiin eli toimii
vastuullisena matkanvälittäjänä ja/tai DMC-kumppanina/matkapakettien myyjänä, vastuullisena
matkanjärjestäjäkumppanina.
Myyntiyhteistyökumppanin tulee olla teknisesti kyvykäs integroitumaan paikallisten palveluntuottajien
kanssa tuottaakseen alueellista tuotantoa digitaaliseen myyntiin ja jakeluun.
•

•

•

Lapissa on vahvoja DMC toimijoita, joilla myös erittäin laajat melko pitkälle digitalisoidut elämysja ohjelmapalveluiden digitaaliset tuotantoketjut/alihankintamallit. Näemme yhtenä ratkottavana

ei suoranaisesti digitaalisena ongelmana ko. organisaatioiden oman tuotannon suhteessa
kumppani/alihankkijayritykset asetelman. Lähes kaikissa tapauksissa ko. yritysten oman
tuotannon osuus ja kalusto muodostaa merkittävän osan ko. yhtiön toiminnasta.

Paikallinen digitaalinen myyntiyhteistyökumppani: voi olla myös paikallinen yritys, joka toimii
muiden paikallisten yritysten myyntiyhteistyökumppani (joko myyden ainoastaan muiden
tuotteita tai myyden sekä omia että muiden tuotteita) digitaalisella myyntialustalle soveltaen
mallia 1. ja 2.
Paikallinen digitaalinen myyntiyhteistyökumppani: Hakupalvelujen rakentaminen yhdistämällä
teknisesti eri varausjärjestelmien rajapintoja kuten Rukan majoituksen matkakauppa.

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Ulkopuolinen digitaalinen myyntiyhteistyökumppani
Ulkopuolinen myyntiyhteistyökumppani toimii samoin periaattein kuin paikallinen myyntiyhteistyökumppani.
•
Ulkopuolisella kumppanilla ei ole oman tuotannon ja muun tuotannon välistä mahdollista vastakkainasettelua, mikäli valittava kumppani on ns.
virtuaalinen DMC tuoden tarvittavan teknologisen välineistön ja toimintakyvyn alueorganisaatiosopimuksella.
Natura Viva Johku
•
•
•
•
•

Alueellinen kauppapaikka matkailupalveluille
Pohjautuu Aptual Commercen ratkaisuun (Johku)
Natura Viva vastuullinen matkanjärjestäjä
Sopii eri palveluille (majoitus, elämys, aktiviteetit, tapahtumat, vuokraus)
Haltia Shop - kokous, kokous espoossa, nuuksio, luonto

Elämys Group Koko Travel
•
•
•

Elämys Group voi tuoda alueorganisaation toiminnan osaksi majoituskaupan, elämyskaupan sekä reitti- ja pakettikaupan.
Tällaisessa mallissa toimitaan väistämättä liiketoimintamallilla, joka perustuu komissioon sekä B-C että B-B operaatioissa
Huom. on myös mahdollista, että tässä mallissa ei ole alueorganisaatiota, mutta yhteiset “pelisäännöt” tasapuolisuuden varmistamiseksi on
määriteltävä tarkoin)
o Majoitukset ns. suorien kiintiösopimusten kautta, joiden toteutus erillisen kanavahallintatyökalun tai Bedbankien kautta
o Jos kyse on kaupallisesta aktiviteetista, niin pitäisi tuoda myyntialustan kautta eli Bokun tai Johku. Jos ei halua omaa Bokunia niin
tuotteet voidaan tuottaa KokoTravelin Bokun-alitilille ilman kustannuksia
o Mallin avulla voidaan varmistaa tehokas seudullinen myynnin yhteistyö ja matkapakettien tarjonta eri alueiden välillä.

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Miten käytännössä rakennetaan
Alueella tuotteet ja palvelut tuotteistetaan joko paikallisen tai ulkopuolisin digitaalisen myyntiyhteistyökumppanin
toimintamalliin ja alustaratkaisuun soveltuviksi (joko itsenäisesti, yhdessä myyntiyhteistyökumppanin kanssa tai ulkopuolisen
asiantuntijan kanssa).
Myyntiyhteistyökumppanilla on myös tärkeä rooli yhdessä mahdollisen alueorganisaation kanssa myyntimallin jalkauttamisessa
yritysten pariin, tarvittavassa käyttöönottoprosessissa sekä mm. tuotekehityksen ymmärryksen kehittämisessä. Lähtökohtana
on kaikille win-win-tilanne.
Askeleet
1. Alueen yritysten digitaalisen ostettavuuden kehittämisen kartoitus
• tuotetarjonta
• tarve tuotekehitykselle
2. Palveluiden kartoitus ja tuotteistus sovitun yhteistyömallin mukaisesti
3. Alueen yritysten tuotteiden tuominen myyntiyhteistyökumppanin alustalle
4. Matkailuyritysten tukeminen uusien tuotteiden kehittämiseen
5. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet (itsenäisesti tai ulkoistetusti kumppanin kanssa) sekä jatkuva digitaalisen
ostettavuuden osaamisen kehittäminen alueella yritysten parissa ja yhteistyön vahvistaminen myyntiyhteistyökumppanin
kanssa

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Alustaratkaisu
Riippuu valitun myyntiyhteistyökumppanin teknologia- ja alustaratkaisuista.
Vaatimukset /osaamisen tarve:
•
yhteistyön kehittäminen myyntiyhteistyökumppanin kanssa
•
yritysten tukeminen ostettavien tuotteiden kehittämisen parissa sekä yleisesti digitaalisuuden (mm. näkyvyys ja
löydettävyys) parissa
•
Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet (itsenäisesti tai ulkoistetusti kumppanin kanssa)
Erillinen alustaratkaisuvaihtoehtoja esittelevä dokumentti on digitiekartan liite 2.

Alustakohtaiset käyttöönottokustannukset / mahdollinen myyjänä toimiva
Käyttöönottokustannuksen mallit kuvattu alustakartoitus-liitteessä
Käyttöönoton jälkeiset kustannukset
Käyttöönottokustannuksen mallit kuvattu alustakartoitus-liitteessä

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Markkinointi
Digitaalisen löydettävyyden ja näkyvyyden kehittäminen joko itsenäisesti tai kumppanin avulla.
Verkkosivut
Alueelliset verkkosivut viestintään ja markkinointiin, matkan eri vaiheisiin. Alueen tarjontaa (elämykset ja majoitus) voidaan tuoda esiin
verkkosivuilla, mutta ostoa ei mahdollisteta.
Matkanjärjestäjävastuu
Ei matkanjärjestäjävastuuta Discover Muoniolla.
Sopimuskäytänteet
Sopimukset myyntiyhteistyökumppanin ja alueen matkailuyritysten kesken ja/tai Discover Muonion ja myyntiyhteistyökumppanin välinen
sopimus, riippuen sovitusta toimintamallista.
Matkailuyrityksen rooli paikallisen tai ulkopuolisen digitaalisen myyntikumppanimallissa
Tuotteiden kehittäminen digitaaliseen myyntiin sopivaksi, myyntiyhteistyökumppanin kanssa kehitetyn mallin mukaisesti. Oman tekemisen
näkyväksi ja löydettäväksi tekeminen. (Ei jätetä myyntiä vain myyntiyhteistyökumppanin tai alueorganisaation markkinointi- ja
viesintätoimenpiteiden varaan.)
Riippuen myyntialustasta; mahdollistaa yritykselle digitaalisen B2B-yhteistyön kehittämisen myös muiden jälleenmyyjien kanssa
(myyntialustan kautta solmittavat B2B-sopimukset samaa alustavaa käyttävien jälleenmyyjien kanssa)

Mallit 3 ja 4. Discover Muoniolla alueellinen paikallinen tai
ulkopuolinen ”digitaalinen myyntiyhteistyökumppani”
Käyttöönottokustannukset / matkailuyritykset
Riippuu toimintamallista.
Käyttöönoton jälkeiset kustannukset / matkailuyritykset
Riippuu toimintamallista esim. komissio, kk-pohjainen tai muu.
Matkanjärjestäjävastuu
Kun jälleenmyyjä myy tuotteen, ei matkanjärjestäjävastuuta synny ja vakuuksia ei tarvita. (Mikäli matkailuyritys myy tuotteita suoraan
omalla verkkosivulla, riippuu tuotevalikoimasta ja myyntitavoista, tarvitaanko matkanjärjestäjäoikeutta vai ei.)
Sopimuskäytänteet
Matkailuyritys sopii myyntiyhteistyökumppanin kanssa sopimuksista.

Mallit 3 ja 4. Yhteenveto Discover Muoniolla alueellinen
paikallinen tai ulkopuolinen ”digitaalinen
myyntiyhteistyökumppani”
Discover Muonio
•

•
•
•
•

Discover Muoniolla paikallinen tai
alueen ulkopuolinen
myyntiyhteistyökumppani, joka toimii
alueen tuotteiden ja palveluiden myyjänä
ja vastuullisena
matkanjärjestäjäkumppanina.
Alueen elämys- ja majoitustuotteita
tuodaan ulkopuolisen myyntikumppanin
tarjoamaan teknologia-/alustaratkaisuun.
Yhteistyö myyntiyhteistyökumppanin
kanssa
Alueen markkinointi- ja
viestintätoimenpiteet (itsenäisesti tai
kumppanin kanssa)
Alueen yritysten digitaalisen osaamisen
kehittäminen ja aktivointi

Matkailuyritys
•

•

Tuotteiden kehittäminen digitaaliseen
myyntiin sopivaksi,
myyntiyhteistyökumppanin kanssa kehitetyn
mallin mukaisesti.
Oman tekemisen näkyväksi ja löydettäväksi
tekeminen. (Ei jätetä myyntiä vain
myyntiyhteistyökumppanin tai
alueorganisaation markkinointi- ja
viestintätoimenpiteiden varaan.)

Mallit 5. Discover Muonio markkinointi- ja viestintäkumppani
Discover Muonio ei ole myyntiorganisaatio, vaan vastaa alueen yhteismarkkinoinnista
itsenäisesti tai ulkopuolisen kumppanin kanssa. Lisäksi Discover Muoniolla voi olla
”yrittäjän tuki” rooli, ei se voi edistää yritysten digitaalisen ostettavuuden kehittämistä
ja ymmärrystä, jotta markkinointi- ja viestintätoimenpiteillä tuotteiden pariin ohjatun
matkailijan ostopolku on digitaalinen eli osto onnistuu laajasti alueen verkkosivustoilla.
Alueen yritysten omat myyntialustat käytössä mahdollistaen verkkokauppaoston
yrityksen omilla verkkosivuilla. Discover Muonion verkkosivulta matkailija ohjataan
yritysten sivuille/verkkokauppaan. Varmistettava markkinoinnin tavoitteellisuus,
mittareiden asentaminen sekä tiedolla johtamisen periaatteet.
Tuetaan yritysten digitaalisen ymmärryksen ja myynnin kehittämistä (valmennukset,
alustojen käyttöönoton tuki, markkinoinnin tukipalvelut yms.) > huomioidaan
alueorganisaation uusi tekeminen, uudet roolit ja tarpeet yrityksiltä

Mallit 5. Discover Muonio markkinointi- ja viestintäkumppani
Miten käytännössä rakennetaan:
Discover Muonio kehittää näkyvyyttä ja löydettävyyttä strategisin markkinointi- ja
viestintätoimenpitein. Lisäksi Discover Muonio voi järjestää esimerkiksi työpajoja alueen
matkailuyritysten digitaalisuuden osaamisen ja ymmärryksen edistämiseen.
Huomioidaan tässä esityksessä määritellyt matkakohteen digitalisaatiokehityksen
painopisteet.
Askeleet
Markkinointisuunnitelma kaikkine tietoineen ja toimenpiteiden edistäminen sekä alueen
digitaalisen ostettavuuden kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa.

Alustaratkaisu
Discover Muoniolla ei ole käytössä myyntialustaa.
Vaatimukset /osaamisen tarve:
Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet (itsenäisesti tai ulkoistetusti kumppanin kanssa)
yritysten tukeminen ostettavien tuotteiden kehittämisen parissa sekä yleisesti
digitaalisuuden (mm. näkyvyys ja löydettävyys) parissa
Alustakohtaiset käyttöönottokustannukset / mahdollinen myyjänä toimiva:
Ei kustannuksia.

Mallit 5. Discover Muonio markkinointi- ja viestintäkumppani
Markkinointi
Digitaalisen löydettävyyden
kumppanin avulla.

ja

näkyvyyden

kehittäminen

joko

itsenäisesti

Verkkosivut
Alueelliset verkkosivut viestintään ja markkinointiin, matkan eri vaiheisiin. Alueen
tarjontaa (elämykset ja majoitus) voidaan tuoda esiin verkkosivuilla, mutta ostoa ei
mahdollisteta.
Matkanjärjestäjävastuu
Tulee tarkistaa yhdistetyn matkajärjestelyn osalta (https://www.kkv.fi/Tietoa-jaohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkapalveluyhdistelmientarjoajille/uusi-matkapakettilaki-2018/)
Sopimuskäytänteet
Ei suoraan myyntiin liittyviä sopimuksia, toki erilaisia yhteistyömalleja yrityksille
digitaalisen näkyvyyden ja löydettävyyden edistämiseen voidaan tarjota.

tai

Mallit 5. Discover Muonio markkinointi- ja viestintäkumppani
Matkailuyrityksen rooli kun alueorganisaatio markkinointi- ja viestintäkumppanina
•
Oman digitaalisen suoramyynnin kehittäminen sekä mahdollinen B2B-yhteistyön
kehittäminen erilaisten alustaratkaisujen avulla.
•
Myyntialustavalinta oman toiminnan tarpeiden mukaisesti, huomioiden myös mahdollisuudet
esimerkiksi ristiinmyyntiin muiden alueella toimivien yritysten kanssa.
•
Tuotteiden kehittäminen digitaaliseen myyntiin sopivaksi.
•
Oman tekemisen näkyväksi ja löydettäväksi tekeminen. (Ei jätetä myyntiä vain
myyntiyhteistyökumppanin tai alueorganisaation markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden
varaan.)
Käyttöönottokustannukset / matkailuyritykset
Riippuu alustavalinnasta.
Käyttöönoton jälkeiset kustannukset
Riippuu alustavalinnasta ja myyntitoimintamallista (suora myynti, B2B jne.) esim. komissio, kk-pohjainen
tai muu.
Matkanjärjestäjävastuu
Discover Muonion osalta tarkistettava vastuukysymys KKV:n kanssa riippuen lopullisesta toimintamallista.
Mikäli puolestaan matkailuyritys myy tuotteita suoraan omalla verkkosivulla, riippuu tuotevalikoimasta ja
myyntitavoista, tarvitaanko matkanjärjestäjäoikeutta vai ei.
Sopimuskäytänteet
Matkailuyritys tekee sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa.

Huomioitavaa
Vaikka Discover Muonio ei ole myyjän
roolissa, voidaan silti alueellisesti
tehdä alustavalintoja yrityksien
tarpeet huomioiden ja yritysten
käyttöönottoprosesseja tukien.
Alueella voi olla myös erillinen
myyntiyhteistyökumppani (mallit 3.4.) ja heidän kauttaan tuleva ratkaisu.

Mallit 5. Discover Muonio markkinointi- ja viestintäkumppani
Discover Muonio
•

•

•

Discover Muonio ei ole
myyntiorganisaatio, vaan vastaa alueen
yhteismarkkinoinnista itsenäisesti tai
ulkopuolisen kumppanin kanssa.
Lisäksi Discover Muoniolla voi olla
”yrittäjän tuki” rooli, eli se voi edistää
yritysten digitaalisen ostettavuuden
kehittämistä ja ymmärrystä, jotta
markkinointi- ja viestintätoimenpiteillä
tuotteiden pariin ohjatun matkailijan
ostopolku on digitaalinen eli osto
onnistuu laajasti alueen verkkosivustoilla.
Riippuen lopullisesta toimintamallista
tarkistetaan matkanjärjestäjävastuu KKV

Matkailuyritys
•

•

•
•

Oman digitaalisen suoramyynnin
kehittäminen sekä mahdollinen B2Byhteistyön kehittäminen erilaisten
alustaratkaisujen avulla.
Myyntialustavalinta oman toiminnan
tarpeiden mukaisesti, huomioiden myös
mahdollisuudet esimerkiksi ristiinmyyntiin
muiden alueella toimivien yritysten kanssa.
Tuotteiden kehittäminen digitaaliseen
myyntiin sopivaksi.
Oman tekemisen näkyväksi ja löydettäväksi
tekeminen. (Ei jätetä myyntiä vain
myyntiyhteistyökumppanin tai
alueorganisaation markkinointi- ja
viestintätoimenpiteiden varaan.)

Yhteenveto myyntimallien hallinnan erot ja resurssitarpeet
Jokainen myyntimallivaihtoehto perustuu matkailuyritysten ja mahdollisen alueellisen jälleenmyyjän yhteistyöhön. Lähtökohtana yhteistyölle on
matkailuyrityksen halu kehittää digitaalista myyntiä ja ostettavuutta, sillä nykyaikainen, erilaisten alustaratkaisujen mahdollistama yhteistyö perustuu pääosin
digitaaliseen yhteistyöhön. Sen lisäksi, että tehdään yhteistyötä alueellisen jälleenmyyjän kanssa, voidaan halutessa kehittää omaa suoramyyntiä.
YHTEENVETO MATKAILUYRITYS
Matkailuyritykseltä digitaalisen myynnin toteutus vaatii henkilö- ja aikaresurssia, osaamista ja ymmärrystä sekä digitaalisen asiakaspalvelun
kehittämistä matkan eri vaiheilla. Kuukausittaiset kustannukset koostuvat mahdollisista myyntialustan kustannuksista (kuukausimaksu
ja/tai komissio) ja maksupalvelutarjoajan kustannus (kuukausimaksu ja/tai transaktiomaksu). Kustannukset riippuvat valitu(i)sta
myyntialustasta sekä yhteistyömallin periaatteista (kuukausikustannus, komissio tms.).
Muita maksuja matkailuyritykselle voi olla mm. henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja matkanjärjestäjärekisteriin liittyminen eli
vakuusmaksut, mikäli matkailuyritys myy matkapalvelulain mukaisia paketteja verkkokaupassaan.
YHTEENVETO JÄLLEENMYYJÄ
Jälleenmyyjältä toimintamalli vaatii digitaalisen myynnin ja ostettavuuden ymmärrystä kokonaisuudessaan sekä valituista toimintatavoista
riippuen henkilö- ja aikaresurssia yritysten opastamiseen ja tukemiseen, jotta jälleenmyyjä saa riittävästi myytäviä tuotteita ja palveluja.
Alueellisen jälleenmyyjän yhteistyökustannus voi koostua komissiosta ja/tai kuukausimaksusta tai muusta sovitusta yhteistyömallin
rahoittamiskustannuksesta.
Myyntimallissa 2 (alueellinen myyntikumppani, joka toteuttaa sekä online- että offline-myyntiä) jälleenmyyjä myy digitaalisesti, mutta tuo omalle
myyntialustalleen alueen tarjontaa, jolloin alueelta saadaan mukaan myös ne yritykset, joilla ei ole kyvykkyyttä tai tahtoa kehittää digitaalista ostettavuutta.
Tässä myyntimallissa alueellinen jälleenmyyjä mahdollistaa online-oston matkailijalle, mutta toimii yhteistyössä palvelun tarjoavan matkailuyrityksen kanssa
offline (esimerkiksi kapasiteetti toimitetaan sähköpostitse, puhelimitse tai muulla sovitulla tavalla). Tämäkin malli vaatii matkailuyritykseltä tuotteiden
muotoilua digitaaliseen myyntiin soveltuvaksi. Tämä voidaan tehdä yhdessä alueellisen jälleenmyyjän kanssa, tai itsenäisesti ohjeistuksen mukaan
matkailuyrityksen toimesta.

Suositukset ja eteneminen

Yhteenveto ja suositukset Muonion matkailun digitaalisuuden
edistämisen tavoitteista vuosille 2021-2023

Suosittelemme jatkamaan matkakohteen digitaalisuuden edistämistä
Discover Muonio – brändin alla, jossa Discover Muonio toimii
matkakohteen markkinointi- ja viestintäkumppanina.

Huom! Osana FlowHousen asiantuntijatyötä laadimme vielä tammikuun loppuun 2021 mennessä Muonion
matkailun jakelukanavastrategian (Saksa, UK, Ranska) sekä digitaalisen matkailumarkkinoinnin suunnitelman
vuosille 2021-2022, jotka osaltaan tulevat vielä rikastamaan näitä toimenpiteitä.

Yhteenveto ja suositukset Muonion matkailun digitaalisuuden
edistämisen tavoitteista vuosille 2021-2023

Konkreettiset suositukset koskien myyntimallin toteutukseen
liittyviä toimenpiteitä

Discover Muonio markkinointi- ja viestintäkumppanit
Suositeltavat resurssit toimintaan

Tarvittavat resurssit

•
•
•
•

•
•
•
•

Perustelut Discover Muonio digitaalisuuden edistämisen
toimenpiteet ja ratkaisumallit
Matkakohteen digitalisaatiokehitys tapahtuu usealla eri tasolla ja siihen liittyy monia toimenpiteitä. Tärkeintä on edetä toimenpiteissä strategisesti vaihe
vaiheelta kohti matkakohteen asettamia tavoitteita digitaalisuuden kehittämisen suhteen sekä varmistaa toimenpiteiden kautta matkakohteen
kilpailukyvyn ylläpitäminen. Discover Muonion osalta nämä tavoitteet liittyvät erityisesti matkakohteen digitaalisen ostettavuuden mahdollistamiseen ja
toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Matkakohteen yritysten tahtotila ja valmiudet ovat kehitystyön toteutuksen osalta erityisen tärkeässä roolissa.
Discover Muonion osalta lähtötilanne kehittää kohteen digitaalisuutta tavoitteellisesti em. tavoitteiden osalta yhdessä aktiivisesti toimivien yritysten ja
alueen kanssa on hyvä. On kuitenkin huomioitava että osa yrityksistä ei ole aktiivisesti mukana Discover Muonion toiminnassa. Olemassa oleva brändi
Discover Muonio on tunnistettu ja sen vahvistaminen entisestään markkinoinnin toimenpiteiden kautta on jatkuva ydintavoite. Alueen yritykset ovat
tuoneet esiin digitalisaatiokehityksen (markkinointi, myynti) osalta oman intressin ja halun kehittää toimenpiteitä omien resurssiensa mahdollistamalla
tavalla. Myyntimallien valmisteluvaiheessa on myös saatu selkeä näkemys alueen aktiivisilta toimijoilta potentiaalisemman toimintatavan käyttöönotosta
lähitulevaisuudessa, jonka avulla matkakohteen digitaalinen ostettavuus voidaan toteuttaa.
Suosituksemme perustuu näihin lähtökohtiin. Suosittelemme edelleen vahvistamaan nykyistä Discover Muonion roolia alueellisena markkinointi- ja
viestintäkumppanina ja etenemään digitalisaatiokehityksen toimenpiteissä askel kerrallaan. Myyntimallien osalta Discover Muonio ei voi muuntautua
hetkessä myyntiorganisaatioksi, koska riittävää myytävää palvelutarjontaa ei vielä ole. Alueen myytävää tarjontaa tulee edelleen kehittää yhdessä
kaikkien alueella toimivien yritysten kanssa. Tulevaisuuden toimintaresurssit perustuvat kuntarahoitukseen, hanketoimintaan sekä yritysrahoitukseen.
Käytettävissä olevien resurssienkin näkökulmasta tuleva myyntimalli on järkevintä rakentaa ulkopuolisen kumppanin kanssa ja kehittää edelleen alueen
yritysten kyvykkyyttä sekä myytävän tarjonnan kehittymistä. Ulkopuolinen myyntikumppani tuo tarvittavan teknologian, myyntimallin sekä
toteutustavan, jonka hyödyntäminen parantuu tuotetarjonnan kasvun sekä alueellisen markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden tukemana.

Suositukset matkailuyritysten toimenpiteiden toteutukseen
Matkailuyritysten toimenpiteet tukevat ja edesauttavat matkakohteen näkyvyyttä ja löydettävyyttä valituilla
kohdemarkkinoilla sekä tavoiteltavissa kohderyhmissä.
Vaihe 1: Asiakasta kiinnostavan sisällön kehittäminen (jatkuvaa tekemistä)
• Markkinoinnin sisältötuotanto, tarinat, kerronta, tapa viestiä, suosittelumarkkinointi
• Sisältösuunnitelmat ja viestinnän suunnitelmallisuus
Vaihe 2: Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin strateginen suunnittelu sekä toteutus
• Maksetun mainonnan tavoitteellinen toteuttaminen
• Markkinoinnin vaikuttavuuden seuranta, analytiikka ja mittaaminen
Vaihe 3: Oman verkkokaupan/onlinemyynnin kehittäminen / omien verkkosivujen kehittäminen
• Alustaratkaisut ja järjestelmät
• Toimintamalli onlinemyynnin toteuttamisen tueksi (tuotteistaminen ja paketointi, tekninen toteutus,
maksutavat, asiakaspolku)
• Vaiheen 2 kautta toteutettava tavoitteellinen digitaalinen markkinointi

Discover Muonio
Alustaratkaisuja matkailupalveluiden
digitaaliseen myyntiin
2020

Sisältö
Erilaisia alustaratkaisuja
1.
2.

Taustaa ja huomioitavia asioita
Erilaisia alustaratkaisuja
• Yleistiedot
• Asiakasnäkymä
• Hinnoittelu

Taustaa ja huomioitavia asioita
•

Erilaisia verkkokauppa- ja myyntialustoja on lukuisia. Tässä yhteenvedossa käydään läpi yleisiä Suomessa käytössä olevia
järjestelmiä. Osassa ratkaisuista myynti tapahtuu yrityksen tai alueen omalla verkkosivulla / kauppapaikalla ja osassa
alustoista myynti tapahtuu yrityksen tai alueen omalla verkkosivulla / kauppapaikalla ja lisäksi on mahdollista kehittää
digitaalista, reaaliaikaista B2B-yhteistyötä myyntialustan kautta.
•

•

Reaaliaikainen B2B-yhteistyö = yritysten välinen digitaalinen myyntisopimus tehdään myyntialustan kautta, jolloin
palveluntarjoajan kapasiteetti päivittyy välittömästi ajantasaiseksi (oston tapahtuessa minkä tahansa
yhteiskumppanin verkkokaupan kautta)

Alustakohtaiset hintatiedot ja jo olemassa olevat rajapintaratkaisut on tarkistettu 11-12/2020. Mahdolliset muutokset tulee
tarkistaa aina palveluntarjoajalta.
•

Digitaalisen myynnin perusperiaatteet (tarjotaan online-ostomahdollisuus asiakkaalle) ovat kaikilla alustoilla
samankaltaiset, mutta lisäksi alustat tarjoavat erilaisia toimintoja liiketoiminnan digitalisoimiseen ja myynnin
kehittämiseen. Lisäksi useilla alustoilla on perushinnoittelun lisäksi saatavilla erilaisia lisäpalvelua, joista tarkemmat
tiedot palveluntarjoajan verkkosivuilta.

Johku | yleistietoa
MIKÄ
• Kotimainen Johku-järjestelmä mahdollistaa elämysten- ja ohjelmapalveluiden, hotellimajoituksen, mökkien ja
loma-asuntojen, kuljetuspalveluiden, tapahtumapääsylippujen sekä ravintola- ja catering toimintaan liittyvien
varausten/online-myynnin toteutuksen.
MITEN
• Oma kauppiaspaikka, jonne osto ohjautuu omalta verkkosivulta. Mahdollistaa alueellisen, reaaliaikaisen
ristiinmyynnin toteutuksen eri yritysten kesken.
MUUTA
• Kanavanhallintajärjestelmä MyAllocator-kautta eli varmistetaan varausten/kapasiteetin hallinta kattavasti
(maksullinen palvelu)
• Integraatioita mm. Booking.com, AirBnB, Expedia, Hotels.com, Bokun, Netvisor-taloushallinto
• Monipuoliset raportointimahdollisuudet, Johkun kautta näet yhdellä silmäyksellä kaupankäyntisi tilanteen.
Raporttitiedot ovat saatavissa suoraan Exceliin.
• Kassaohjelmiston ja verkkokaupan toiminnot integroitu. Johkussa on sisäänrakennettu pilvikassaympäristö,
johon on saatavilla myös integroidut maksupäätteet. Taustalla Bambora maksuvälittäjäsopimus, et tarvitse
erillisiä korttitilityssopimuksia.
• Kehitystyötä tehdään aktiivisesti. Tätä työt voit seurata mm. Twitterissä @JohkuLabs
• www.johku.fi

Johku | esimerkki asiakasnäkymästä

Johku | esimerkki asiakasnäkymästä

Johku | hinnoittelu
Matkailuyritys
•
•

•

Kuukausimaksuton, dynaaminen hinnoittelumalli
Komissio verottomasta transaktiosta ja se sisältää kaikki
Johkun perustoiminnot.
• Johkun komissio 2,5 % (Komissiohintaan ei sisälly
myyntikanavien tai maksuvälittäjien perimiä maksuja
eikä erikseen hinnoiteltuja lisäpalveluja kuten esim.
ulkomaisten kanavien hallintaa, tekstiviestejä,
valokuvauspalveluja tai vastaavia. Näiden palvelujen
hinta kerrotaan palvelua tilattaessa.
• Maksupalvelutarjoajan transaktiomaksu
Itse myyntialustalle lisätyt myynnit (sähköposti- ja
puhelinvaraukset + walk in-asiakkaat)
• Johkun komissio 0 % (kun tilaus tehdään, mutta
tositetta ei synny)

Huom. Johkun hinnoittelu on porrastettu ja sidottu Johkun läpi
kulkevan liikevaihdon volyymiin. Lisäpalvelu mm.
majoitushallintaan My Allocator Channel Manager (hinnoittelu
majoitusyksikköjen mukaan). Mikäli tehdään B2Bjälleenmyyjäyhteistyötä komissio sovitaan myyjäkohtaisesti, kuten
offline-kaupanteossakin. Eli tämä on yritysten välinen sopimus.

Alueellinen myyjä
•
•

•

Kuukausimaksuton, dynaaminen hinnoittelumalli
Komissio verottomasta transaktiosta ja se sisältää kaikki
Johkun perustoiminnot.
• Johkun komissio 2,5 % (Komissiohintaan ei sisälly
myyntikanavien tai maksuvälittäjien perimiä maksuja
eikä eikä erikseen hinnoiteltuja lisäpalveluja kuten
esim. ulkomaisten kanavien hallintaa, tekstiviestejä,
valokuvauspalveluja tai vastaavia. Näiden palvelujen
hinta kerrotaan palvelua tilattaessa.
• Maksupalvelutarjoajan transaktiomaksu
Itse myyntialustalle lisätyt myynnit (sähköposti- ja
puhelinvaraukset + walk in-asiakkaat)
• Johkun komissio 0 % (kun tilaus tehdään, mutta
tositetta ei synny)

Huom. Johkun hinnoittelu on porrastettu ja sidottu Johkun läpi
kulkevan liikevaihdon volyymiin.

Bókun | yleistietoa
MIKÄ
• TripAdvisorin omistuksessa oleva alustaratkaisu erityisesti elämysten ja aktiviteettien, kuljetuspalveluiden, lippujen sekä lahjakorttien onlinemyyntiin.
MITEN
• Digitaalinen myynti eli verkkokauppa yrityksen omalla verkkosivulla sekä Bókun Marketplace mahdollistaa globaalin, reaaliaikaisen B2Bjälleenmyyjäverkoston rakentamisen alustan kautta tehtävien digitaalisten jälleenmyyntisopimusten muodossa sekä erilaisten OTA-jakelukanavien
hyödyntämisen. Myös yhteistyö oman alueen /muiden suomalaisten Bókunia käyttävien yritysten kanssa onnistuu kätevästi reaaliaikaisella
kapasiteetin päivittymisellä.
MUUTA
• Käyttöliittymä englanniksi, tuotteista voidaan luoda eri kieliversioita (myös suomi)
• Bókun website builderin kautta mahdollista rakentaa helposti myös omat verkkosivut myynnin tueksi (maksullinen lisäpalvelu)
• Monipuoliset raportointimahdollisuudet. Raporttitiedot ovat saatavissa suoraan Exceliin.
• Bokun voi olla ns. elämyskauppa ja majoitusmyynti esimerkiksi Booking.com tai majoitukseen tarkoitetun myyntialustan kautta riippuen alueen
majoitusyritysten valmiudesta itsenäisiin alustoihin vs. Booking.com.
• www.bokun.io

Bókun | esimerkki asiakasnäkymästä

Bókun | hinnoittelu
Matkailuyritys

•
•

•

Bókun PRO 49 dollaria / kk
Oman verkkosivuston kautta tulleet myynnit
• Bókunin komissio 1,5 % osto
• Itse myyntialustalle lisätyt myynnit (sähköposti- ja
puhelinvaraukset + walk in-asiakkaat)
• Bókunin komissio 0 %
Erillinen sopimus maksupalvelutarjoajan kanssa
• Maksupalvelutarjoajan transaktiomaksu + komissio /
osto sekä mahdollinen kuukausimaksu
esim. Paytrail (kuukausimaksullinen), Stripe
(kuukausimaksuton)

Huom. Mikäli tehdään B2B-jälleenmyyjäyhteistyötä komissio
sovitaan myyjäkohtaisesti, kuten offline-kaupanteossakin. Eli tämä
on yritysten välinen sopimus. Erilaisia vapaaehtoisia maksullisia
sovelluksia kuten verkkosivut, lahjakorttimyynti, mobiilisovellus.

Alueellinen myyjä
•
•
•

•

Bókun PRO 49 dollaria / kk
Oman verkkosivuston kautta tulleet myynnit
•
Bokunin komissio 1,5 % osto
Itse myyntialustalle lisätyt myynnit (sähköposti- ja puhelinvaraukset +
walk in-asiakkaat)
•
Komissio 0 %
Erillinen sopimus maksupalvelutarjoajan kanssa
•
Maksupalvelutarjoajan transaktiomaksu + komissio / osto sekä
mahdollinen kuukausimaksu
esim. Paytrail (kuukausimaksullinen), Stripe
(kuukausimaksuton)

Huom. Komissio määritellään myyjän ja palveluntarjoajan välillä. Eli tämä ei
liity Bókuniin vaan on B2B-kumppaneiden välinen sopimus. Erilaisia
vapaaehtoisia maksullisia sovelluksia kuten verkkosivut, lahjakorttimyynti,
mobiilisovellus

Joiku Booking | yleistietoa
MIKÄ
• Suomalainen matkailualan varausohjelmistoihin erikoistunut yritys (vuodesta 1987): majoitus, aktiviteetit ja
muut palvelut

MITEN
• Joiku Booking yhdistää keskusvaraamon ja alueen matkailuyrittäjät tarjoten välineet myynnin toteuttamiseen,
prosessien automatisoimiseen ja taloushallintaan.
• Alueellinen verkkokauppamahdollisuus eli kaikki alueen yrittäjien palvelut voivat olla myynnissä
alueellisella jälleenmyyjällä (tai muulla myyntikumppanilla), tai aluesivustolle voidaan nostaa palvelujen
”näyteikkuna” (Alueelliseen verkkokauppaan voidaan tuoda kaikki alueen matkailupalvelut näkyville. Jos
yrittäjällä on jokin toinen verkkokauppa käytössä ohjataan asiakas näyteikkunasta suoraan niille.)
MUUTA
• Suomenkielinen käyttöliittymä
• Paytrail-maksupalvelusopimus sisältyy kuukausihintaan
• Sisältää myös ’kotisivueditorin’, CMS-toiminnallisuuksia, perustason kotisivut saa tuotettua samalla >
personointi
• OTA-integraatiot mm. Booking.com ja Expedia sekä Viator (aktiviteetit)
• Joiku-yrittäjien keskinäinen ristiinmyynti
• Tulot tilitetään automaattisesti yrittäjän tilille Joiku-yrittäjien kesken
• www.comgate.fi/ratkaisut/joiku-booking/

Joiku Booking | esimerkki
asiakasnäkymästä

Joiku Booking | esimerkki
asiakasnäkymästä

Joiku Booking | hinnoittelu
Matkailuyritys

•

45 € / kk (+ asennusmaksu 250 €)

Erilaisia vapaaehtoisia maksullisia palveluja kuten OTA-kanavien
asennus ja koulutus, kassatoiminnot, kirjanpitotoiminnot
45 € / kk / palvelu. (+ asennusmaksu 250 €/palvelu)

Alueellinen jälleenmyyjä
•

Vaihtoehto 1. alueellinen myyjä
• Wintes-varausjärjestelmään rakennettu ratkaisu
sisältäen erilaisia Keskusvaraamo-ominaisuuksia eli
“resort-ratkaisu” > hinnoittelu tapauskohtaisesti

•

Vaihtoehto 2. “yhteinen näyteikkuna”
• Aluesivulle tuodaan Joiku Booking-käyttäjien tuotteet ja
palvelut “Joikun näyteikkunaan”
• Osto matkailuyrittäjän omassa Joikussa
• Alueorganisaatiolla ei ole myyjän roolia
• 149 € / kk (+ avausmaksu 995 €) > alueen kustannus
(ei sis. yrittäjien alustakustannuksia).

Sportum| yleistietoa
MIKÄ
• Kotimainen tuoteperhe, joka sisältää kokonaisvaltaisen ratkaisun matkailuyrityksen päivittäisessä toiminnassa
tarvittavat ominaisuudet, kuten varausten hallinnan, laskutuksen ja myyntireskontran sekä monipuoliset
työkalut myynnin hallintaan ja organisaation tukitoimintojen käyttöön. Tuotetyypit: majoitus, aktiviteetit,
risteilyt, väline- ja tilavuokraus sekä tuotepaketointi.
MITEN
• Oma verkkokauppa ja näkyvyyselementti lukuisissa myyntikanavissa
MUUTA
• OTA-integraatiot mm. Booking.com, Expedia > majoituspuoli
• www.sportum.fi

Sportum| esimerkki
asiakasnäkymästä

Sportum| hinnoittelu
Matkailuyritys

•

Käyttöönottohinta koostuu valitusta
järjestelmäkokonaisuudesta (ei komissiota) esimerkiksi
•

Matkailuyrityksen TravelNet-varausjärjestelmä,
TravelNet-verkkokauppa ja Booking.com -rajapinta
2905 € + vuosimaksu 1135 € (tai kuukausimaksu 105 €
/kk)

•

Matkailuyrityksen TravelNet-varausjärjestelmä,
TravelNet-verkkokauppa, Booking.com –rajapinta,
Expedia –rajapinta, TravelNet-kassajärjestelmä 3705 €
+ vuosimaksu 1645 € (tai kuukausimaksu 160 € /kk)

Alueellinen jälleenmyyjä
Sportum on yrityskäyttöön, ellei alueellinen myyjä rakenna
inventaariota alueella järjestelmään manuaalisesti (”offline”).

Hotellinx Cloud|yleistietoa
MITÄ
• Varausjärjestelmä majoitusmyyntiin, jonka lisäksi voi myydä esimerkiksi ravintolapöytiä, kokoustiloja,
aktiviteetteja ja hoitoja.
MITEN
• Tuotteet omalla verkkosivulla ja oston yhteydessä ohjautuu alasivulle.
MUUTA
• Ohjelmiston kehityksessä on huomioitu erilaisten yritysten, kuten hotellien ja ravintoloiden, kylpylä-,
kuntoutus- ja kokouspaikkojen, mökkikylien ja muiden tarpeet. Ratkaisuja sekä pienen huonemäärän hotellille
että huonemäärältään isolle ketjulle, joka haluaa kaikki hotellit kattavan, keskitetyn ratkaisun (mm. Front
office, kassajärjestelmä)
• Saatavilla myös yhteyksiä muihin Internet-varausjärjestelmiin ja channel management -järjestelmiin.
Hotellinxillä on integraatio esimerkiksi Booking.comiin, Expediaan/Hotels.comiin, SiteMinderiin (Q1 2016).

Hotellinx Cloud|esimerkki
asiakasnäkymästä

Hotellinx Cloud| hinnoittelu
Matkailuyritys

•

•

Aloituskustannukset pienimmillä kohteilla on muutaman
tuhannen euron (sis. koulutus ja ohjelman ylöslaitto)
luokkaa ja suuremmilla lähemmäs 10 000 €.
Myös käyttökustannus vaihtelee n. 200 - 2000 euron
kuukausimaksun välillä.

Alueellinen jälleenmyyjä
•

Hinnoittelu tarkastettava tapauskohtaisesti.

Huom. Hotellinx Cloud voidaan liittää alueelliseen
majoitusmyyntiin, ts. saatavuuksia ja hintoja voidaan siirtää
alueelliselle myyntiorganisaatiolle ja varauksia taas toiseen
suuntaan digitaalisesti ilman manuaalista työtä.

Koko Travel Planner|yleistietoa
MITÄ
• Varausjärjestelmä majoitusmyyntiin, jonka lisäksi voi myydä esimerkiksi ravintolapöytiä, kokoustiloja, aktiviteetteja ja hoitoja.
MITEN
• Elämys DMC Oy toimii vastuullisena matkanjärjestäjänä
• Kokonaisen matkasuunnitelman varaaminen ja maksaminen vaatii taustalle aina operaattorin, joka on asettanut KKV:n ja
luottokorttiyhtiöiden vakuudet sekä toimii kuluttajaan päin vastuullisena matkanjärjestäjänä.
• Elämys DMC:llä ei ole omaa kalustoa tai siihen perustuvaa palvelutuotantoa vaan yhtiö toimii täysin tuotteiden paketoijana ja
myyjänä.
MUUTA
• ElämysGroupilla on rajapinnat Amadeukseen, Expediaan, Hotelbedsiin, Sunhotelsiin, Bokuniin, autovuokraamoihin
• Kehityksen alla VR, Johku (Johku tuotanto voidaan tuoda osaksi paketointia ja Koko Travel planneria; nytkii jo Bokun Inventory servicen
kautta)
• Mahdollisuus hankkia Elämys Groupilta dedikoitu resurssi seudun B-B operaatioihin erillinen sopimus
• Case-esimerkki: VisitKotkaHamina > Ulkoistettu online B-C operointi > Elämys Group rakentaa kolme verkkokauppaa

•

1. Majoitusvaraamo 2. Elämykset ja aktiviteetit 3. Reitit ja Paketit (Koko Travel Planner)
www.elamysgroup.com

Koko Travel Planner |esimerkki
asiakasnäkymästä

Koko Travel Planner | hinnoittelu
•

Tekninen käyttöönotto
• Majoitusvaraamo (jos tarvetta) noin keur 2,5
• mahdollisuus laajentaa dynaamisen paketoinnin työkaluksi jossa lento kohdemaasta, majoitus sekä aktiviteetit
• Elämykset ja aktiviteetit (Bokun ja Johku) Keur 2,5
• Reitit ja Paketit (Koko Travel Planner) Keur 5

•

Operointimalli
• Revenue share malli mahdollinen Discover Muonion kanssa
• vastuullinen matkanjärjestäjä Elämys DMC Oy
• asiakaspalvelu ja helpdesk Elämys DMC Oy

Muuta: Tämän lisäksi yleensä tarvitaan seudullinen digitalisointi/tuotekehitysprojekti, jotta tarvittava digitaalinen tuotanto ja reitistö
saadaan kokoon.

Natura Viva & Johku|yleistietoa
MITÄ
• Alueellinen oman brändin mukainen Johku-Kauppapaikka
• Majoitus, aktiviteetit, tapahtumat, kuljetus, ostettavat tuotteet, arvokortit
MITEN
• Rakentuu Johkun verkkokaupparatkaisun ympärille.
• Natura Viva toimii matkanjärjestäjänä huolehtien lain vaatimista vakuuksista sekä vastaa näistä aiheutuvista
kustannuksista
MUUTA
• Jokainen mukana oleva toimija näkyy omalla brändillään ja jokaisella oma kauppapaikka, joka on täysin
yrityksen hallussa

Natura Viva & Johku |
hinnoittelu
•

Perustamiskulu sisältäen muun muassa sisältörakenteen suunnittelun, kirjallisen ohjeen, sisältöjen syöttämisen
kauppapaikkaan, kaupallisten tavoitteiden asettaminen
• 1750 €+ alv. 24 %

•

Kuukausimaksu sisältää muun muassa matkanjärjestäjän vastuut, sivuston ylläpito ja muokkaaminen, tuoteryhmien
luominen, sivuston tekninen ylläpito
Esimerkiksi:
> 30 kauppapaikkaa 495 € / kuukausi + alv. 24 %
> 31-60 kauppapaikkaa 995 € / kuukausi + alv. 24 %
Komissio +3% yhteisen kauppapaikan liikevaihdosta

•

Muut maksut kauppiaille
• Johkun hinnat
•

Maksunvälityshinnat (esim. Bambora)

Esimerkkejä muista alustaratkaisuista
Travius (www.codegem.fi)
• Majoitus, ravintola, ohjelmapalvelut

CityBreak www.citybreak.com
• Majoitus, aktiviteetit, muut palvelut

Winres (www.comgate.fi)
• Matkatoimistot, keskusvaraamot, incoming-toimistoille
monipuoliseen myyntiin (”kevyempi” versio on Joiku Booking)

Fareharbor hfareharbor.com/fi/
• Elämykset

BookVisit (www.visitgroup.com)
• Majoitus
Doerz (www.doerz.com)
• Elämykset, Doerz Local: paikallisille ja yrityksille
(samankaltainen periaate AirBnB:n kanssa)
Case: https://visitoulu.fi/elamystenolohuone/

Checkfront www.checkfront.com/
• Elämykset
Webia www.webia.fi
• Majoitus, aktiviteetit ja palvelut

Alustojen rajapintaratkaisut ja
integraatiot
Johku

•
•
•

Mm. Booking.com, AirBnB, Expedia, Hotels.com, Bokun
https://www.johku.fi/fi/meista/johkuekosysteemi
https://www.johku.fi/fi/johkutravel/kanavat

Bokun
•
•

Mm. Viator (TripAdvisor), Expedia, Civitatis, Musement,
GetYourGuide
https://helpdesk.bokun.io/en/articles/2960526-online-travelagencies-otas

Joiku Booking

•
•

Mm. Booking.com, Expedia Local Expert, Viator (Tripadvisor),
Expedia Local Expert, GetYourGuide.
https://joikubooking.com/#joiku

Sportum
• Mm. Booking.com, Expedia
• https://www.sportum.fi/pages/channels.html
Hotellinx
• Mm. Booking.com, Expediaan/Hotels.com
• http://www.hotellinx.com/fi/features
Koko Travel Planner
• Mm. Amadeus, Expedia, Hotelbeds, Sunhotels, Bokun,
autovuokraamoja
Natura Viva & Johku
• Kts. Johku
Huom. Sivun linkit johdattavat verkkosivuille, mistä löytyy lisätietoja rajapinnoista. Rajapintaratkaisuja
kehitetään jatkuvasti. Viimeisin tieto saatavilla olevista rajapinnoista löytyy aina alustan omalta
verkkosivulta. Alustojen rajapintaratkaisuja on rakennettu eri tavoin. Usein esimerkiksi valmiin
majoitusrajapinnan hyödyntäminen vaatii kuukausimaksullista Channel Managerin (kanavahallinta)
käyttöönottoa. 12/2020

Lopuksi: Visit Finland
Data Hub

Visit Finland Data Hub –
Mitä tarkoittaa Discover Muonion myyntimallien osalta?
Yrityksen on tärkeää näkyä useissa kanavissa, mutta tuotetiedon päivittäminen lukuisiin kanaviin syö yrittäjän
aikaa ja resursseja. Visit Finland DataHub tuo tehokkuutta yrittäjän arkeen.
Visit Finland DataHub tarjoaa yhden keskitetyn paikan, johon yrittäjät voivat syöttää matkailutuotetietonsa ja
jossa alueorganisaatiot voivat kuratoida tuotetietoa ja parantaa näin tuotteiden houkuttelevuutta. Sieltä
tuotetieto voidaan saattaa useisiin matkailijalle relevantteihin markkinointikanaviin.
Visit Finland Datahub on siis työkalu yrityksen arjen helpottamiseen, tiedon saamiseen ja tiedon jakamiseen.
Yksinkertaisuudessaan Datahub on kansallinen matkailun tuote- ja markkinointisisältöjen jalostus- ja
jakelualusta. Kehitä sisältöjä, saa palautetta, käännätä palveluitasi, auta alueen yrityksiä, saa paljon sisältöä
toiminnan kehittämiseen ja jaa tuotesisältöä haluamaasi kanaviin.
VISIT FINLAND DATAHUB ON:
B2B-alusta. Yksi yhteinen, inspiroiva ja ketterä alusta suomalaisille matkailupalvelua tuottaville yrityksille
hallinnoida ja jakaa laadukasta, ajantasaista, suomalaista matkailutuotetietoa eri kanaviin.
VISIT FINLAND DATAHUB EI OLE:
Varausjärjestelmä tai kauppapaikka. DataHub ei sisällä tuoteinventaaria tai ole suoraan kuluttajille suunnattu.
Kuluttajat saadaan tuotetiedon ääreen dataa hyödyntävien kanavien kautta.

Visit Finland Data Hub – käyttäjät ja käyttötavat
Käyttäjät
•
•
•

Matkailuyritykset
Alueorganisaatiot
Datan hyödyntäjät
•
eri matkailun
digikanavat
•
matkanjärjestäj
ät,
•
Varausjärjestel
mät
•
avoimen datan
hyödyntäjät
•
integroidut
palvelun
tarjoajat kuten
käännösfirmat

Yrityksille
•
•
•
•
•

Näkyvyys
Tehokkuus
Laadukkaat
tuotesisällöt (yhdessä
kuratointi)
Markkinointikanavia
valittavana
Avoimen rajapinnan
kautta vielä laajempi
jakelu

Alueille
•

•
•

•

Yksi paikka
hallinnoida alueen
matkailutietoa
lukuisissa eri
kanavissa
Tehokkuutta
toimintaan
yhteistyössä
Voi hyödyntää
sisältöjä omissa
kanavissaan ja
kampanjoissaan
(verkkosivut,
aplikaatiot,
tuotemanuaalit,
kampanjat)
Ei tarvitse itse
kehittää erillisiä
dataratkaisuja jotka
vievät aikaa ja
resursseja

Datan hyödyntäjille
•
•

•

Yksi paikka löytää
kattavasti Suomen
matkailun tuotetieto
Tietoa saatavilla
rajapinnan kautta
sekä DataHubia
selailemassa
Uusia ideoita,
uutuuksia, uutisia

