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Digikamppis, viikko 23

• Alankomaissa kiinnostus yllättävän suurta. Pelkästään Facebookissa tavoitettu 95 
000 ihmistä mainoksilla.

• Ranska ajaa Alankomaita kiinni sivustovierailuissa, mutta erityisen suuri ero on 
sivulla vietetyssä ajassa: Ranska miltei 6 min. keskiarvo, Alankomaissa 4 sekuntia.

• Saksasta kävijöitä on suhteellisen vähän, mutta he käyttävät sivuilla pitkän ajan, 
joten ovat ilmeisen kiinnostuneita ja sitoutuneita.

• Suomesta luonnollisesti suurin kiinnostus, mutta mainostaminen Suomessa on 
selvästi kalleinta. 

– Ylivoimaisesti suurin CPC on Suomen Youtube-mainoksilla

– Kotimaan mainosbudjetin siirtäminen muihin osa-alueisiin (Some ja SEM)?

– Kotimaan Display-mainos on tuottanut hyvin osumia kohtuullisella hinnalla.
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Doerz - Aitoja elämyksiä matkailijalle

• Mahdollisuus osana Tornionlaakson neuvosto-yhteistyötä

• Komissio myynnistä, ekavuosi 5 % ja 10 %, ei muita kuluja

• Tuotteen saaminen myyntiin vie maks.15 min.

• Alusta tukee kahta ALV kantaa

• Sivujen kautta hoituu maksuliikenne, peruutukset ja palautekyselyt 

automaattisesti.

• Alustalla on myös tekstiviesti ja sähköpostimuistutukset käytössä sekä 

sivuille voi helposti määrittää minimi- ja maksimiosallistujamäärät.

• Online elämykset

• Tukea suomenkielellä

• Markkinointiin sopimuskaudella kuuluu kumppanielämysten nostot eri 

sosiaalisilla kanavilla sekä uutiskirjenostot

• Asiakkaan käyttöön personoidut Doerz-elämyssivulle ohjaavat bannerit ja 

jatkuva halukoneoptimointia Doerz sivuille, jonka kautta liikenne ohjautuu 

kumppanisivuille.
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Turvallista matkailukautta! ☺



Matkailun turvallisuus

• Laaja-alaisesti matkailun turvallisuudella tarkoitetaan matkailuprosessin 

häiriöttömyyden varmistamista

– osatekijöitä ovat 

• matkailija, matkailuyritys työntekijöineen sekä matkailualue, 

ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö sekä matkailun koko 

palveluketju lähtöpisteestä kohteeseen ja takaisin.

• Turvallisuus on osa kokonaislaatua

• Kilpailun kiristyessä ja asiakkaiden vaatimustason noustessa turvallisuuden tärkeys 

matkustuspäätöksessä ja itse tuotteissa korostuu

• Kaupallisessa ohjelmapalvelutoiminnassa turvallisuudesta tullut merkittävä tekijä 

muun muassa tuotteiden myynnin ja markkinoinnin suhteen



Turvallisuusketju - palveluketju

• Matkailijaa palvelee lukuisia eri 
yrityksiä ja toimijoita. 

• Jokaisen on huolehdittava omalta 
osaltaan matkailijan turvallisuudesta. 



Turvallisuusketju - palveluketju

• Jos yksi lenkki pettää, kaikki kärsivät.



Matkailutoimialojen yhteisiä riskejä

• Kokemattomat työntekijät

• Turtuneet ja urautuneet kokeneet työntekijät

• Suuret asiakasmäärät

• Asiakkaiden esittämät turvallisuutta vaarantavat 
vaatimukset – asiakaspaine

• Eri kulttuuritaustaiset asiakkaat

• Lomakeskusten syrjäinen sijainti ja pienet 
resurssit sesonkiaikoina





Matkailuturvallisuus

• Onko kaikilla, joilla tulisi olla, ajantasainen 

turvallisuussuunnitelma?

• Mitkä ovat omassa toiminnassasi suurimmat 

turvallisuusriskit?

• Miten ne voitaisiin välttää?
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Matkailun hiilijalanjälkilaskuri

• Matkailualalle soveltuva selainpohjainen hiilijalanjälkilaskuri on kehitteillä ja tavoitteena on saada 
se yritysten käyttöön syksyllä 2021

Hiilijalanjälkilaskurin tarkoituksena on
• auttaa yritystä tunnistamaan keskeiset päästölähteensä ja päästöjä tuottavat toiminnot

• ohjata ja kannustaa yrityksiä hiilijalanjäljen pienentämiseen

• tuottaa tietoa matkailualueen hiilijalanjäljen arviointiin

• tuottaa asiakasviestintään materiaalia yrityksen hiilijalanjäljestä ja toimenpiteistä hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi

• tehdä yrityksen hiilijalanjäljen laskenta yritykselle mahdollisimman helpoksi siten, että yrityksessä 
ei tarvitse olla hiilijalanjälkilaskennan erityisosaamista

• toimia myös Visit Finlandin STF-ohjelman suositeltavana hiilijalanjälkilaskurina ja sen käytön 
yhtenä kestävyyden indikaattorina sekä yritys- että destinaatiotasolla. Laskurille ollaan 
hankkimassa auditointia tulosten laadun varmistamiseksi ja laskurin luotettavuuden lisäämiseksi.

• Yritykset voivat ilmoittautua ennakkoon mukaan käyttämään laskuria. Osallistuminen on 
maksutonta eikä velvoita mihinkään. Avoimella lähdekoodilla toteutettavaa laskuria on tarkoitus 
jatkokehittää saadun palautteen perusteella. 

• Ennakkoilmoittautuminen: matkailun hiilijalanjälkilaskuri <https://lappi.us10.list-
manage.com/track/click?u=57fe7674cef4a84bff01775d0&id=0100b7b54d&e=1e5cfb65bb>  
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https://lappi.us10.list-manage.com/track/click?u=57fe7674cef4a84bff01775d0&id=0100b7b54d&e=1e5cfb65bb




Tulevaa

• 29.6. klo 15 - Virkistystä ja verkostoitumista Jerisjärvellä

• 17.8. klo 9-11 Verkostomaiset tuotteet

• 19.8. klo 10.30-12.30 Tuleva matkailun edistämisen toimintamalli-työpaja 
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