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Yleisiä huomioita

› Hyvä asiakaspalvelu on markkinointia. Brändit ovat palveluja, eivät pelkkää “pintaa”.

› Matkailijan viipymän pidentäminen tärkeää.

› Vaikkafyysinen ihmiskontakti on vielä tärkeää, niin ajastaja paikasta riippumattomuus
ovat pakollisia määreitä neuvontapalvelukonseptiasuunniteltaessa.

› Resursseja halutaan vapauttaataustatyöskentelyyn, relevantin sisällön tuottamiseen, 
opetteluun ja opettamiseen, kieliosaamisen jakamiseen

› Pitäisikö asiakaspalvelijoille ja yrityksille tarjotakoulutustasisällön tuottamisesta? 
Pitäisikö luoda yhteiset mallit sisällölle (resurssit huomioiden)?

› Pidettävä mielessä matkailuneuvonnan yhteishyödylliset periaatteet
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Tarpeet ja tavoitteet

TARPEET

Tiedonhaku ja tiedon välittäminen

› Oikea, ajantasainen tieto helposti ja nopeasti

› Ajasta ja paikasta riippumatta

› Mieluisessa kanavassa

› Sujuva tiedon välittäminen

› Kollegojen kesken , taustaorganisaatioille, 

yhteistyöyrityksille ja asiakkaille)

Yhteistyö

› Seudullinen yhteistyö ja yritysyhteistyö

› Yhteistyömallin luominen

› Resurssien tehokas hyödyntäminen

TAVOITTEET

› Kuntarajat ylittävä yhteistyömalli

› Asiakkaan palvelu missä ja milloin

tahansa, kaikissa matkailun

palvelupolun vaiheissa

› Matkailutulon kasvu



Matkailun palvelupolun
kontaktipisteet
(kanavat)



1.
Tutustuminen
kohteeseen ja

matkailu-
palveluiden

tarjontaan ennen
matkaa

2.
Saapuminen
kohteeseen ja

matkailuneuvonnan
pisteeseen

3.
Palvelu ja neuvonta

matkailu-
neuvonnassa, ja

muiden palveluiden
ostaminen

4.
Asiakaspalaute, 
kommentointi
sosiaalisessa

mediassa

› Verkkopalvelut

› Blogit

› Puhelinkeskustelu

› Sosiaalinen media

› Sähköposti

› Mobiili (+QR)

› Suoramainonta

› Massamainonta

› Tiedotteet

› Suosittelu sähköisissä
kanavissa tai WOM

› Kilpailut, pelit

› Messut / Tapahtumat

› Elokuva, kirjat

› Matkaoppaat (painetut ja
sähköiset)

› Kulkuvälineet (lentokone, 
juna, laiva, taksi jne.)

› Massamainonta

› Mobiililaitteet (+QR)

› Verkkopalvelut

› Neuvontapisteet

› Hotellit (aulat ja huoneet)

› Matkatavaroiden
vastaanotto

› Kartat

› Info jo lähtöpisteessä

› Kilpailut, pelit

› Asiakaspalvelijat
(neuvontapisteessä ja
jalkautuen)

› Paikalliset ihmiset

› Mobiililaitteet

› Wi-fi

› Kosketusnäytöt

› Julisteet, esitteet

› Etukupongit (painetut ja
sähköiset)

› Paikallislehdet

› Kilpailut, pelit

› Aktiivisuus ja
myyntihenkisyys

› Sosiaalinen media

› Sähköposti

› Puhelinkeskustelu

› Mobiililaite

› Kasvoikkain
neuvontapisteessä

› Kilpailut, pelit

› Kertominen/suosittelu
ystäville (WOM+some)

› Pitäisiköpalautteen
antamiseenkannustaa?



Kysymys kontaktipisteistä ja kanavista

› Ollaanko yhtä mieltä kanavista, joita kannattaa
kehittää, mitkä ovat tärkeimmät?

› Mitkä kanavat ovat jo sähköisiä tai voidaan
sähköistää?

› Mitkä kanavat ovat ajasta ja paikasta
riippumattomia?


