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Johdanto
Alkuvuodesta 2014 käynnistettiin Uudenmaan liiton hankintana sähköisen liiketoiminnan
asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa. Asiantuntijatyö toteutettiin TouNethankkeen (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region)
Tourism Network-osahankkeessa), jonka tarkoituksena on kehittää matkailuyhteistyötä
alueellisesti ja kuntien ja matkailuyritysten välillä.
Verkko-ostaminen on tunnistettu mahdollisuudeksi kasvattaa matkailutuloa, joten
matkailutuotteet/-palvelut halutaan saada verkkoon ostettaviksi. Tämä Solita Oy:n tekemä
selvitys kartoittaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia siihen, kuinka eteläisen Suomen
yritysten matkailutuotteet ja -palvelut saadaan ostettaviksi verkosta.
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Selvitystyön vaiheet
30.1. Aloituskokous
10.2. Focus ja Visio työpaja
26.2. Sessions työpaja
11.3. Esittely hanketiimille
17.3. Esittely TouNet-hankkeen TINNO-osahankkeen johtoryhmälle

Selvitys pohjautuu yhteistyöhön ja vuoropuheluun matkailualan yritysten ja kuntien
organisaatioiden edustajien kanssa. Selvityksen taustalla on hyödynnetty aiempia
tutkimuksia sekä Solitan asiantuntemusta sähköisestä liiketoiminnasta. Selvityksen pohjaksi
tutkittiin suurta määrää matkailupalveluiden myyntiin sopivia tuotteita.
Projektin yhteydessä käytetyt menetelmät pohjautuvat yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen
palvelumuotoilun keinoin. Taustoja ja eri toimijoiden näkemyksiä on kartoitettu kahdessa
Solitan konsulttien fasilitoimassa työpajassa.
Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin yhteisen vision rakentamiseen ja uudenlaisten
mahdollisuuksien kartoittamiseen sekä kartoitettiin sähköisen kaupankäynnin nykytilaa ja
mahdollisuuksia toimialan ulkopuolisiin esimerkkeihin peilaten. Toisessa työpajassa
kartoitettiin vaatimuksia ja toiveita ehdotettaville ratkaisuille sekä pyrittiin priorisoimaan
vaatimuksia. Työpajojen tavoitteena oli osallistujien osaamisen ja kokemuksen yhdistäminen
sekä yhteisten ideoiden löytäminen.
Selvitys on syntynyt kerätyn aineiston ja työpajatyöskentelyn pohjalta Solitan toteuttamana
kirjoituspöytätyönä.

Selvitystyön tavoitteet
Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueen erilaisille toimijoille varteenotettavia
myyntikanavan ratkaisuja sekä ja ehdottaa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijan, Solitan
näkökulmasta parhaita sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja Uudenmaan matkailualan toimijoille.
Selvityksessä huomioidaan
●
erityyppisten tuotteiden ja palveluiden myyntimahdollisuudet sekä verkkonäkyvyyden merkitys
osana tuotteiden myyntiä
●
Yritysten erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet verkkokaupankäynnin ja verkkoläsnäolon
rakentamisessa
●
Alueelle yhteiset myyntimahdollisuudet
●
Eteläisen Suomen kuntien rooli alueen yritysten myynnin tukemisessa eri ratkaisujen osalta
●
Ehdotettavien ratkaisujen kustannuslaskelma, koordinointi ja hallinnointi sekä koulutustarpeet
eri ratkaisuille
Sähköisen liiketoiminnan ratkaisujen ja myyntikanavan suunnittelussa otetaan huomioon parhaita
käytäntöjä verkkokauppaohjelmistojen ja niitä tukevien järjestelmien ratkaisuista, yhteisöllisistä
palveluista ja yhteisöllisyyden käytännöistä, palveluiden ekosysteemeistä, päätelaiteriippumattomista
palveluista sekä sisältösuunnittelusta ja –markkinoinnista.
Selvityksessä sivutaan myös verkkoläsnäolon merkitystä ja pyritään lisäämään ymmärrystä siitä,
millaisia toimenpiteitä verkkomyynnin kasvattamiseen vaaditaan. Selvityksen taustalla on ymmärrys
siitä, että myyntimahdollisuus tai verkkokaupassa mukanaolo ei yksinään lisää myyntiä, vaan
myynnin tueksi vaaditaan markkinointia, sosiaalisen median hyödyntämistä ja olemassa olevien
verkkopalveluiden hyödyntämistä näkyvyyden kasvattamisessa.

Selvitystyön taustaa
Kuluttajien verkkokäyttäytyminen muuttuu voimakkaasti: heidän ulottuvillaan on valtava valikoima
tuotteita ja palveluita joissa sijainnilla on vain pieni merkitys. Tiedon hankkiminen tuotteista ja
palveluista on helppoa. Yhteisölliset verkkopalvelut mahdollistavat omien kokemusten tehokkaan
jakamisen: hyvät ja huonot kokemukset vaikuttavat voimakkaasti ostokäyttäytymiseen. Kaikkialla
läsnä oleva verkko ja monipuoliset päätelaitteet lisäävät digitaalisten palveluiden käyttöä ja
muuttavat osaltaan ostokäyttäytymistä. Heräteostoksia on entistä helpompi tehdä.
Valtavasti laajentunut valikoima ja kansainvälinen toimintakenttä tuovat pienillekin toimijoille
uudenlaisia mahdollisuuksia menestyä tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Ihmisten aikaisempaa
suurempi liikkuvuus yhdistettynä sähköisten palveluiden kehittymiseen tuovat
kasvumahdollisuuksia matkailutoimijoille. Mobiilin tietojenkäsittelyn ansiosta on entistä helpompi
tavoittaa jo matkalla olevia asiakkaita.
Mahdollisuuksien lisäksi kehitys tuo myös velvollisuuksia: palveluiden myyjien täytyy hyödyntää
digitaalisia palveluita aktiivisesti hyväkseen pysyäkseen mukana kilpailussa. Kasvava valikoima ja
monipuoliset palvelut lisäävät kuluttajalle tarjolla olevan informaation määrää.
Informaation runsaus aiheuttaa kuitenkin myös informaatioähkyä: kuluttajien huomio hajaantuu ja
viestin perille saaminen ei ole varmaa. Kuluttajat käyttävät hyväkseen erilaisia palveluita jotka
suodattavat ja lajittelevat tietoa heidän puolestaan (esimerkkinä edullisia lentolippuja etsivät
palvelut). Verkkotoimijat alkavat muodostaa suurempia kokonaisuuksia jossa erilaiset palvelut
vaihtavat tietoa keskenään ja integroivat palveluita hankkien tällä tavalla synergiaetuja. On tärkeää,
että matkailutoimijat ovat läsnä ja käyttävät hyväkseen tällaisia palveluita.

Nykytila
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Suomalaisten matkailuyritysten verkkomyynnin nykytila
Asiakaskokemus verkossa syntyy monikanavaisesta matkasta
Myynti ja markkinointi matkan kaikissa vaiheissa
ajasta ja paikasta riippumattomasti
Majoituksen myynti ja välitys internetissä
Palveluiden myynti ja välitys internetissä
Destination Management -ratkaisut
Sosiaaliset mediat matkailun edistäjinä

Suomalaisten matkailuyritysten verkkomyynnin nykytila
Verkkokauppojen tärkeys matkailutuotteiden myynnissä on kasvanut suunnattomasti 2000luvulla. Suomalaiset matkailuyrittäjät eivät kuitenkaan vielä toistaiseksi ole panostaneet riittävästi
matkailun verkkomyyntiin.
Suomalaiset matkailun verkkokaupat – nykytila ja tarjonta 2012 -selvityksestä (Mikkonen &
Pesonen, 2012) käy ilmi, että suuri osa suomalaisista matkailupalveluiden tai majoituksen
tarjoajista ei vielä ole mukana verkkokaupassa. Matkailupalveluiden verkkomyynti on
majoituspainotteista. Pakettimatkojen ja oheispalveluiden myynti verkossa on vähäistä ja valtaosa
yrityksistä tarjoaa verkkosivuillaan ainoastaan yhteydenottotietoja varausten tekoa varten.
Selvityksen mukaan Suomen majoitusyrityksistä n. 40 % on mukana verkkokaupassa, mutta
suhteellisen moni yritys hyödyntää ainoastaan varausmahdollisuutta. Majoituspalveluista tavallisin
on Booking.comin verkkokauppa ja yleensä käytössä on Hotelzonin varausjärjestelmä. Edelleen
valtaosalla suomalaisista majoitusyrityksistä on kotisivuillaan vain yhteydenottolomake tai
yhteystiedot varauksentekoa tai tiedustelua varten, mutta kuten huomattiin valtaosa käyttää jo
Booking.comia tai muita vastaavia verkkokauppoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin nimenomaan
Suomessa toimivia ja suomalaisten yrityksien käyttämiä verkkokauppoja. Ulkopuolelle jäi paljon
kansainvälisiä toimijoita kuten Hotels.com ja kansainväliset lentoyhtiöt, sillä tutkimuksessa
keskityttiin vain tarkastelemaan suomalaisten verkkokauppojen tarjontaa.
Tässä selvityksessä keskitytään ratkaisuehdotuksiin, joilla saataisiin useammat yritykset
verkkomyynnin pariin.

Asiakaskokemus verkossa syntyy monikanavaisesta matkasta
Tänä päivänä verkossa tapahtuva asiakaskokemuksen palvelupolku syntyy useista kontaktipisteistä.
Osa näistä tapahtuu myyjän hallitsemissa ympäristöissä, osa muualla, kuten esimerkiksi sosiaalisen median
palveluissa. Kontaktipisteet ja niihin liittyvät palvelut muotoutuvat ja uudistuvat jatkuvasti. Sen vuoksi on
tärkeää suunnitella ketteriä ja joustavia ratkaisuja.
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Myynti ja markkinointi matkan kaikissa vaiheissa
ajasta ja paikasta riippumattomasti
Yhteisöllinen internet ja mobiililaitteiden käyttö ovat muuttaneet matkailualaa merkittävästi.
Palveluiden käyttö on riippumatonta ajasta ja paikasta. Sosiaaliset verkostot ja muiden matkaajien
suositukset vaikuttavat siihen, kuinka matkailija valitsee kohteen, majoituksen ja harrastukset
kohteessa. Maailmassa on lukuisia matkailijoiden käyttämiä yhteisöllisiä verkkopalveluita,
verkkosivustoja ja majoituksen välittäjiä, joiden kanssa ei kannata lähteä kilpailemaan.
Uusien, omien matkustajaportaalien tai DMS-ratkaisujen kehittäminen ei kanna ilman vahvaa
markkinointitukea. Sen sijaan kannattaa suunnitella ratkaisuja, jotka toimivat yhteen nykyisten ja
tulevien internetin matkailuratkaisujen kanssa. Matkailijat käyttävät erilaisia palveluita eri tarpeissa,
eikä heitä voi ohjata käyttämään yhtä tiettyä palvelua. Myöskään yrittäjiä ei voi pakottaa sitoutumaan
yhteen tiettyyn palveluun.
Suomessa matkailijalle on tarjolla kasvavasti wlan ja wifi –verkkoja ja matkailija haluaa löytää
tarvitsemansa mobiililla nopeasti ja helposti. Matkapuhelimien datayhteyksien käyttö muuttuu
jatkuvasti edullisemmaksi. Siksi yrityksille ja matkailupalveluiden tarjoajille on tärkeää huolehtia siitä,
että yrityksen omat sivut toimivat responsiivisesti ja ovat katsottavissa mobiililaitteilla. Lisäksi tulee
ymmärtää, millaisissa internetpalveluissa kannattaa olla mukana, jotta asiakasta voidaan palvella
parhaiten matkan eri vaiheissa. Mobiilia käytetään matkalla tutkimiseen, shoppailuun ja matkaaktiviteettien varaamiseen, joten ne, joiden palvelut ovat löydettävissä, ostettavissa ja varattavissa
helposti myös mobiililla, voittavat.
Yhteisöllinen media kannattaa valjastaa suosittelijoiden käyttöön ja tyytyväiset asiakkaat kannattaa
houkutella jakamaan kokemuksensa koko maailmalle. Matkailualalla parhaimpia keinoja on ohjata
asiakkaat TripAdvisoriin, Booking.com:iin tai muuhun vastaavaan tunnettuun palveluun.
Majoituslaitokset tietävät tämän jo hyvin, mutta muidenkin matkailualan yritysten kannattaa miettiä
kuinka hyötyä tästä tehokkaasta markkinoinnin muodosta.

Majoituksen myynti ja välitys internetissä
Matkailu alkaa verkosta. Majoituksen myyntiin
keskittyvät verkkopalvelut ovat suosittuja ja muihin
tarpeisiin kehitettyjä matkailun verkkopalveluita
löytyy varsin runsaasti.
Olemassa olevien majoituspalveluiden hyödyntäminen
on avainasemassa matkailuyritysten
verkkonäkyvyydessä. Yrityksen ei kannata lähteä
kilpailemaan olemassa olevien palveluiden kanssa,
vaan ennemminkin miettiä, kuinka saada oma
palvelunsa mukaan palveluihin, joita
matkailijat käyttävät jo nyt.
Matkailun verkkopalveluiden erinomainen näkyvyys
internetin hakutuloksissa generoi jatkuvasti uusia
hakutuloksia ja käyttäjiä palveluille. Esimerkiksi
etsiessä majoitusta verkosta, matkailija törmää miltei
väistämättä sellaisiin palveluihin, kuten booking.com,
tripadvisor.com ja hotels.com.
Erityisesti kansainvälistä näkyvyyttä ajatellen
suomalaisten yritysten tulee miettiä, mihin palveluihin
listautuminen tuo omille sivuille eniten potentiaalista
ja kauppaan johtavaa liikennettä.

Palveluiden myynti ja välitys internetissä
Majoituksen lisäksi muita matkailupalveluita myydään myös runsaasti verkossa. Erilaisten
palveluiden ja tuotteiden myynnille on kehitetty lukuisia sovelluksia ja verkkosivuja, jotka
palvelevat eri tarkoituksia.
Palveluiden myynnissä hajontaa on paljon ja on vaikea ennustaa, mikä palvelu milloinkin lyö
itsensä läpi matkailijoiden keskuudessa. Kyse on pitkälti markkinointipanostuksista ja suosittelun
voimasta. Uudet palvelut pohjautuvat ihmisten muuttuneisiin tarpeisiin ja tapoihin matkustaa.
Esimerkiksi Couchsurfing.comin ja Airbnb.comin tyyliset vaihtoehtoiset kotimajoituspalvelut
eroavat perinteisestä hotellimajoituksesta kohteessa. “Rent a Local Friend” tuo vaihtoehdon
opastetuille kierroksille ja kokemuksille.

Destination Management -ratkaisut
DMS (Destination Management System) -tuotteet tuovat
käyttöön ominaisuuksia, joiden avulla voidaan rakentaa kattava
matkailijan palveluportaali. Niiden avulla voi toteuttaa
verkkokaupan, varauskalenterin, tuotehallinnan ja CRM:n sekä
tarjota nämä kaikki useiden osallistuvien yrityksien käyttöön.
Tuotteiden avulla voi dynaamisesti paketoida palveluita siten,
että asiakas voi hankkia helposti yhdestä pisteestä kokonaisen
matkailukokemuksen.
DMS-tuotteeseen perustuva ratkaisu onnistuu, kun sen
rahoittamiseen, toteuttamiseen ja käyttöön sitoutuu laaja joukko
matkailupalveluiden tarjoajia. Etelä-Suomen kaltaisessa
tilanteessa uuden DMS-tuotteeseen perustuvan ratkaisun
toteuttaminen kohtaa kuitenkin “muna-kana-ongelman”: jotta
tarpeeksi moni palveluntarjoaja sitoutuisi tuotteeseen
perustuvan ratkaisun toteuttamiseen, sillä täytyisi olla tarpeeksi
suuri kattavuus. Kattavuutta ei kuitenkaan synny ellei
sitoutuneita käyttäjiä ole. Monet palveluntarjoajat ovat jo
rakentaneet omat ratkaisunsa tai verkostoituneet muuten.

DMS-tuotteita:
●
●
●
●
●
●
●
●

Travius
Citybreak
Winres
InfoGate
Travelnet
Rezgo
TourCMS
Newmind

Destination Management -ratkaisut
Tässä selvityksessä ei syvennytä DMS-tuotteisiin tai käydä tarkasti läpi niihin perustuvia
ratkaisuja, koska:
●
Ratkaisu kilpailisi muiden jo olemassa olevien ratkaisujen kanssa - kilpailun sijasta
resurssit kannattaa suunnata laajaan näkyvyyteen: tuoda sähköisesti
markkinoitavaksi mahdollisimman paljon niitä tuotteita ja palveluita mitä ei vielä ole
verkossa, sekä lisätä kaiken (nykyisen ja tulevan) tarjonnan näkyvyyttä laajassa
palveluiden ekosysteemissä.
●
DMS-tuotteeseen perustuva projekti vaatii paljon rahoitusta ja aikaa: tässä vaiheessa
pääpaino on ketteryydellä ja nopealla toiminnalla.
DMS-tuotteiden käyttö ei ole kuitenkaan poissuljettua - niistä voivat hyötyä esimerkiksi
matkailupalveluiden tarjoajien muodostamat yhteishankkeet tai vaikkapa teemapohjaiset
verkkopalvelut. Verkkokauppojen vertailuun otettiin esimerkinomaisesti
mukaan Sportumin Travelnet -tuote.
DMS-ratkaisu voi olla varteenotettava vaihtoehto myös yksittäiselle palveluntarjoajalle
silloin, kun sähköisen liiketoiminnan määrä kasvaa tarpeeksi suureksi.

Sosiaaliset mediat matkailun edistäjinä
Sosiaalinen media tarjoaa yritykselle vuorovaikutteisen palvelukanavan ja väylän asiakassuhteen
kehittämiselle. Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen vaatii kuitenkin henkilöresursseja ja
asiakaspalveluasennetta. Yrityksen kannattaakin suhtautua sosiaaliseen mediaan nimenomaan
henkilökohtaisena palveluväylänä, jota kautta asiakkaiden kanssa voi keskustella, saada ja antaa
palautetta ja suosituksia, kiittää, ohjata eteenpäin ja pyytää suosituksia.
●
●
●
●
●
●
●

●

Sosiaalisen median palveluista itsestään ei tule suoraa kauppaa, mutta sen sijaan
sisääntulevaa liikennettä ja hyvää mainetta
Asiakaskommunikaatio ja vuorovaikutteinen palvelu tärkeässä osassa
Liikkuvat matkailijat voivat tehdä sosiaalisen median palveluilla “heräteostoja”,
erityisesti tulevaisuudessa jolloin dataliikenne muuttuu edullisemmaksi
Paikkatietoiset palvelut tuovat tietoisuuteen palveluita, jotka ovat lähellä matkailijaa jolloin
jälleen heräteostoksen mahdollisuus lisääntyy
Arvostelut ja kommentit tuovat lisäarvoa erityisesti matkan suunnitteluvaiheessa
Kuratoitujen palveluiden kautta voidaan lisätä suoranaista kauppaa (Canaryhop,
CouchSurfing yms)
Suosittuja sosiaalisen median mobiilipalveluita ovat mm. Tripadvisor, EasyJet ja hotels.
com, joita käytetään lokaatioihin kirjautumiseen, suositusten antamiseen ja lukemiseen
kohteessa sekä majoitusten varaamiseen.
Muita matkan aikana paljon käytettyjä palveluita ovat Facebook, Airbnb, Foursquare ja
Hipmunk.com, joissa mukana oloa yrityksen kannattaa ehdottomasti tutkia.

Sosiaaliset mediat matkailun edistäjinä:
esimerkkinä Tripadvisor
Maailman tärkein matkailusivusto TripAdvisor on merkittävä media ja markkinointiväline hotellija majoituspalveluille, ravintoloille, nähtävyyksille ja elämyksille. Jokaisen alueen yrityksen
kannattaa ilmoittaa sopivat palvelunsa mukaan TripAdvisoriin, sillä ilmainen näkyvyys palkitsee
vaivannäön ja parhaassa tapauksessa tuo lisää kauppaa ja kävijöitä palveluille.
TripAdvisorin hyödyntäminen onnistuu rekisteröitymällä majoituksen tai palvelun omistajaksi sekä
lataamalla omalle sivulle monipuolisia ja mielenkiintoisia, palvelua esitteleviä kuvia ja videoita.
TripAdvisorin suurin voima piilee kuitenkin palveluiden asiakkaissa, joita kannattaa houkutella
jättämään arvionsa hyvästä palvelusta TripAdvisoriin. Asiakkaiden suosituksilla on valtava
merkitys.
Asiakkailta voi pyytää suosituksia jälkeenpäin sähköpostitse ja suositukset kannattaa nostaa
yrityksen omille verkkosivuille näkyville. Suosituksista parhaan hyödyn saa, kun suosittelijoille
vastataan ja palvelua käytetään vuorovaikutteisesti. Laadukas, aktiivinen ja systemaattinen
toiminta TripAdvisorissa voi nopeasti nostaa yritystä näkyville sijoituksille alueen top-listoilla.

Ongelman rajaus
●

Kuntien matkailuorganisaatioiden merkitys alueen yritysten myynnille

●

Monipuolisen toimintaympäristön asettamat haasteet

●

Ratkaistava haaste: miten saadaan tuotteet verkkoon löydettäväksi ja
myytäväksi?

●

Ongelman kiteytys

Kuntien matkailuorganisaatioiden
merkitys alueen yritysten myynnille
Eteläisellä Suomella ei ole toistaiseksi yhteistä markkinointibrändiä, jonka avulla mielikuvaa vietäisi
eteenpäin ulkomailla. Yhteismarkkinointi on hyvin tehtynä keino saada alueelle yhtenäistä
näkyvyyttä ja lisätä tietoa. Brändin rakentaminen vaatii kuitenkin aikaa ja rahaa. Brändi lähtee
sisältäpäin ja niin kauan, kun alue ei toimi yhtenäisesti, on yhteismarkkinoinnin vaikea onnistua.
Suurin osa matkailijoista saapuu Suomeen Helsingin kautta ja viipyy muutaman päivän. Matkailijan
ymmärrys eteläisen Suomen monista mahdollisuuksista on vähäistä. Jotta kuntien
matkailuorganisaatiot voivat tarjota matkailijoille mahdollisimman monipuolista palvelua, tulee
alueen yritysten saada omat palvelunsa ja tuotteet verkkoon niin, että ne löytyvät ja ovat ostettavissa.
Myös yritysten näkyvyys olemassaolevissa matkailijoiden käyttämissä palveluissa täytyy saada
toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, sillä se lisää kävijöitä ja sitä kautta kauppaa.
Kuntien matkailuorganisaatioiden asiantuntemusta tarvitaan, jotta matkailijoille voidaan suunnitella
kiinnostavia kokonaisuuksia ja parempaa palvelutarjoomaa alueen yritysten tarjonnan pohjalta.
Asiantuntemusta tulee hyödyntää esimerkiksi teemapalveluiden, matkasuositusten ja linkkilistojen
toimittamisessa. Kunnilla on tärkeä rooli matkailijoiden ohjaamisessa alueen yritysten palveluiden
äärelle.
Matkailija ei välitä kunnan rajoista ja siksi palvelut tulisikin tehdä näkyväksi koostamalla kaikki
alueen toimijat indeksoituna yhteen osoitteeseen. Yhteinen osoite voi jatkossa toimia pohjana
markkinointitoimenpiteiden kehittämiselle, mutta ensisijaisesti mahdollisuudet ovat yhteisessä, koko
alueen yhdistävässä hakutoiminnossa ja sen kehittämisessä. Hyvä haku pystyy löytämään alueen
yritykset ja palvelut ja mahdollistaa linkityksen palveluiden äärelle kuntarajoista huolimatta.

Monipuolisen toimintaympäristön asettamat haasteet

Projektin yhteydessä käytiin läpi Etelä-Suomen matkailutoimijoiden sähköisen kaupan
nykytilannetta, aiemmin tehtyjä selvityksiä ja siihen liittyviä asioita. Taustamateriaalissa,
työpajojen yhteydessä käydyissä harjoituksissa ja keskusteluissa kävi ilmi seuraavaa:
●

●

●

●

Palveluiden tarjoajien tilanne on fragmentoitunut: osalla on olemassa valmiita ja
aktiivisia verkkokaupan ratkaisuja, toisilla taas ei ole vielä sähköistä kauppapaikkaa
eivätkä he ole edes kiinnostuneita sellaisen pystyttämisestä.
Kaikille yhteisen sähköisen kaupan ja markkinoinnin ratkaisun täytyy toisaalta olla niin
tehokas ja monipuolinen että se vastaa suurten toimijoiden tarpeeseen, toisaalta niin
edullinen ja vaivaton että pienimmätkin voivat ottaa sen käyttöön. Lisäksi ratkaisun tulisi
olla avoin ja joustava niin että se toimii yhteen jatkuvasti muuttuvan digitalisoituvan
ympäristön kanssa.
Palveluiden paketoimisen ja yhteisen markkinoinnin eteen on tehty paljon
suunnittelutyötä, mutta yhteistä ratkaisua ei ole vielä saatu aikaan. Alalla on useita
erilaisia organisaatioita, jotka tekevät jo nyt tahoillaan paketoimista ja markkinointia.
Yhteisen ratkaisun luominen ja siihen sitoutuminen on kuitenkin haastavaa.
Matkailijoiden toimintatavat tulee ottaa huomioon: digitaaliset matkailun palvelut
muuttuvat ja monipuolistuvat jatkuvasti. Ei voida enää olettaa, että kaikki matkailijat
löytäisivät ja hankkisivat palvelunsa jollain tietyllä tavalla. Tulevaisuuden uudenlaisiin
palveluihin täytyy varautua, vaikka niistä ei tiedettäisi vielä mitään.

Ratkaistava haaste: miten saadaan tuotteet verkkoon
löydettäväksi ja myytäväksi?
Työpajojen yhteydessä tunnistettuja tärkeimpiä tekijöitä onnistuneen ratkaisun
aikaansaamiseksi:
●

Helppo ostaminen
○
Kaikkien tuotteiden saattaminen helposti ostettavaan muotoon - kaikissa matkan
palvelupolun vaiheissa
○
Helppo ja tehokas ratkaisu verkkokaupan käyttöönottoon niille, jotka eivät vielä ole
verkossa
○
Palveluiden tuominen näkyviin helposti selailtavassa muodossa

●

Tuotteiden tehokas tuominen matkailijoiden löydettäväksi
○
Teemoitetut palveluhakemistot, suositukset, luettelo
○
Laadukas sisällöntuotanto - ei pelkästään tuotteiden markkinointiin vaan myös
tuotteista koostuvien kokemuksien ja elämyksien markkinointiin.

●

Digitalisoituvan maailman parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja
toteuttaminen
○
Hakukoneystävälliset hakemistot ja tuotteet (kuntien rooli)
○
Avoin tieto: hakemistojen, sisällön ja tuotteiden pääsy mahdollisimman laajalle
matkailijoiden käyttämiin verkkopalveluihin - sosiaaliseen mediaan,
paikkariippuvaisiin mobiilipalveluihin yms.
○
Digitaalisten ratkaisujen tehokas hyödyntäminen

Ongelman kiteytys
Työpajojen, keskusteluiden ja suunnittelun perusteella päädyttiin kahteen ydinongelmaan,
joihin tehdyistä ratkaisusuosituksista tämän selvityksen tulokset koostuvat.
1: Palveluiden löytämisen helpottaminen
Tässä suunnitellaan ratkaisuehdotus sille, miten kuntien ja eri organisaatioiden tulisi
kehittää toimintaansa mahdollistaakseen tehokkaan matkailupalveluiden markkinoinnin
ja myymisen muodossa joka leviää tehokkaasti matkailijoiden käyttämiin
verkkopalveluihin ja joka on tehokkaasti löydettävissä hakukoneiden ja muiden
palveluiden avulla.

2: Kaikkien tuotteiden saaminen myyntiin verkossa
Tässä suunnitellaan ratkaisuehdotus sille, miten sähköinen kauppa ulotetaan kaikkiin
tuotteisiin ja palveluihin - niihin, jotka eivät vielä ole verkossa myynnissä.

Ratkaisu 1:
Palveluiden löytämisen helpottaminen

Alueen yrityksien tarjoaman palveluvalikoiman tekeminen
näkyväksi
Kuntien ja eri organisaatioiden tulisi kehittää toimintaansa mahdollistaakseen tehokkaan
matkailupalveluiden markkinoinnin ja myymisen koko alueella.
Kuntien ja yritysten yhteistyön syventäminen mahdollistaa yritysten paremman näkyvyyden.
Kuntien sivuilla vierailevalle matkailijalle tulee tarjota tietoa alueen yrityksistä ja palveluista, jotta
matkailija voi paremmin suunnitella matkaansa. Kunnat voivat toimittaa sisältöjä, jotka ohjaavat
asiakkaita erilaisiin aktiviteetteihin ja kiinnostavien teemojen pariin.
Kuntien ei ole järkevää ottaa hallinnoitavakseen alueiden yritysten myyntiä, sillä sen
organisoiminen vaatisi uusia järjestelmiä ja henkilöresursseja. Sen sijaan kuntien etuna on
huolehtia linkityksestä niiden yritysten sivuille, jotka ovat mukana verkkokaupassa.
●
●
●
●
●

Kunnilla on jo nyt olemassa palveluhakemistoja, näiden toimintaa voi laajentaa
Palveluhakemistojen rinnalle voi rakentaa erilaisia teemoitettuja hakemistoja
Palveluhakemistojen päivittäminen vaatii kunnalta resursseja
Kuntien tulee toimia aktiivisesti alueen yritysten kanssa yhteistyössä
Kunnat voivat järjestää alueen yrityksille koulutusta tuotteiden myyntiin saamiseksi.

Seuraavaksi esitellään ratkaisuehdotus organisoitumismallista ja toimenpiteistä alueen sähköisen
kaupankäynnin parantamiseksi.

Ratkaisuehdotus
Perustetaan organisaatio, koordinoiva taho, jonka perustehtäviä ovat:
1.
2.
3.

Palveluhakemiston muodostaminen
Sähköisen kaupankäynnin lisääminen ja parhaiden käytäntöjen edistäminen
Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen

Lisäksi koordinoivan organisaation tehtäviin kuuluvat:
●
●

Verkostoituminen, yhteistyö ja koordinointi alueen muiden matkailualan
organisaatioiden, kuntien ja yrityksien kanssa
Toiminta- ja toteutusmallin kehitys kaupalliselle asiakkaiden välitykselle. Tämä voi
pohjautua esimerkiksi aiemmin suunniteltuun tulospohjaiseen kumppanuusmalliin.

Koordinoiva organisaatio voidaan perustaa hallinnollisesti usealla eri tavalla:
●
●
●
●

Uusi organisaatio
Yhden kunnan matkailuorganisaation sisään
Useiden kuntien muodostama yhteinen organisaatio
Kaupallinen toimija

Valittu malli vaikuttaa organisaation toiminnan rahoitukseen. Organisaation toimintaa
mitataan asettamalla mittarit asetetuille tehtäville ja seuraamalla niiden toteutumista
analytiikan avulla. Organisaatiolle perustetaan alueen toimijoista koottu johtoryhmä, joka
seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja määrittelee toiminnan jatkon vaiheet.

1. Palveluhakemiston muodostaminen
Palveluhakemiston tavoitteena on kattava ja tasa-arvoinen lista Etelä-Suomen
matkailupalveluista - sähköisen markkinoinnin “kotipesä”.
Koska hakemiston rinnalla tulee aina olemaan suuri joukko sekä kaupallisia että ei-kaupallisia
hakemistoja, sen kehityksen tulee reagoida ympäröivään maailmaan.
Hakemiston alkuvaiheen tavoitteet ovat:
●
●
●
●

Toimia kattavana luettelona Etelä-Suomessa saatavilla olevista matkailijan palveluista
Tarjota monipuolisia tapoja selailla ja hakea palvelutarjontaa
Mahdollistaa palveluiden hankkiminen suoraan niitä tarjoavien yritysten
verkkokaupoista
Sijoittua hyvin hakukoneissa ja erilaisissa verkon matkailijapalveluissa ja tätä kautta
tuoda kävijöitä matkailuyrittäjille

Hakemiston tarkoituksena ei ole:
●
●

Kilpailla palveluita tarjoavien yritysten kanssa sisällön laadussa - sen sijaan hakemiston
tarkoituksena on tuoda kävijät suoraan alkuperäisen tiedon lähteille
Toimia rinnakkaisena myyntikanavana - varsinainen ostaminen tapahtuu yritysten
verkkopalveluissa

Hakemiston toiminnan luonne on ketteryys. Se välttää pitkiä ja kalliita toteutusprojekteja ja sen
sijaan toimii nopeasti ympäristön muutoksiin reagoiden.
Palveluhakemisto on sivusto,
joka tarjoaa monipuolisen
pääsyn alueen tarjomiin
palveluihin

Hakemisto lähtee liikkeelle nopealla pilotilla, joissa ensimmäinen versio luodaan
joukolla olemassa olevia palveluita.

1. Palveluhakemiston muodostaminen
Palveluhakemiston sisältötyypit
Rakennettava palveluhakemisto tarjoaa monipuolisen pääsyn yritysten tarjoamiin palveluihin
sekä niihin liittyvää sisältöä.
Palveluhakemiston sisältöä ovat esimerkiksi:
Linkkilistat - “Etelä-Suomen matkailupalvelut”
●
Kunnat kokoavat kattavat linkkilistat, jotka yhdistetään seudullisen näkyvyyden
takaamiseksi ja kaikkien matkailutoimijoiden käyttöön
●
Sisäinen hakukone - hakutoiminto alueen yritysten palveluista
Teemahakemistot - “Kalastusmatkat Etelä-Suomessa”
●
Kuntien matkailulla on paljon tietoa ja tutkimusta alueen matkailijoista ja heidän
tarpeistaan. Tätä tietoa suositellaan käytettäväksi alueen yhteisten, kiinnostavien
teemasisältöjen tuottamiseen.
●
Eri teemojen avulla yksittäisten kuntien ja yrittäjien on helpompi tuotteistaa palveluitaan
ja yhteisten hakusanojen avulla tuotteet saadaan paremmin näkyviin.
Palvelupaketit - “Hauska päivä Uudellamaalla”
●
Kuntien matkailusivuilla tulee ohjata matkailijoita kiinnostavien palveluiden pariin
kuntarajojen yli.
●
Palveluiden paketointi on asiantuntijoiden työtä ja pohjautuu tunnistettuihin
matkailijoiden tarpeisiin.
●
Yhteinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa tuo liikennettä ja helpottaa tiedon vaihtoa myös
kuntien matkailuorganisaatioiden välillä. Esimerkki: “Golfia Etelä-Suomessa -teemasivu
Facebookiin

1. Palveluhakemiston muodostaminen
Palveluhakemiston toteutustapa
Palveluhakemiston toteutustavaksi on kaksi vaihtoehtoja:
●
●

Uusi sivusto
Olemassa olevan sivuston käyttö ja laajentaminen

Uuden sivuston luomiseen liittyvät kustannukset sisältyvät seuraavista:
●
●
●
●
●

Palvelinalusta
Sisällönhallinnan ohjelmisto
Sisältökonseptin suunnittelu ja toteutus
Ulkoasun suunnittelu ja toteutus
Sisällön toteutus

Olemassa olevan sivuston käyttö (esim. visithelsinkiregion.fi) säästää sivuston
perustamiskustannuksissa, jolloin voidaan keskittyä pääasiassa sisällön toteuttamiseen.
Sivuston perustamiskustannukset vaihtelevat suuresti valittavan kumppanin ja konseptin
laajuuden mukaan.
Nopean toteutuksen varmistamiseksi aluksi on syytä lähteä liikkeelle
yksinkertaisella pilottikonseptilla.

2. Sähköisen kaupankäynnin lisääminen
ja parhaiden käytäntöjen edistäminen
Koordinoiva organisaatio toimii aktiivisesti sähköisen kaupankäynnin lisäämisen
puolesta
●

Se tukee yrityksiä sähköisen kaupankäynnin hankkeissa, tarjoaa apua ja neuvoja sekä tuo
asiakkaita aloittaville sähköisille kaupoille.

●

Organisaatio ei perusta alkuvaiheessa omaa kauppapaikkaa tai tarjoa dynaamista
paketointia, mutta tätä mahdollisuutta ei suljeta kuitenkaan pois.

●

Organisaation tehtävänä on tuoda heti alkuvaiheesta lähtien sähköisen kaupankäynnin
pariin niitä yrityksiä joilla ei sähköistä kauppaa vielä ole. Tukena tässä käytetään tämän
raportin suosituksia parhaista tuotteista sähköistä kauppaa aloitteleville yrittäjille.

Organisaatio toimii aktiivisesti edistääkseen alueen yritysten sähköisen
kaupankäynnin parhaita käytäntöjä.
●

Näitä ovat esimerkiksi tuotetiedon ja saatavuuden tuominen avoimeksi eri
verkkopalveluille, standardien käyttöönotto jne.

●

Ensimmäisinä toimina organisaatio tutkii ja vertailee standardeja ja valitsee niistä
suositukset alueen sähköisille kauppapaikoille.

3. Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen
Yhteinen näkyvyys
●
Koordinoiva organisaatio tuo lisää asiakkaita yrityksille sijoittumalla näkyvästi
hakukoneisiin ja internetin matkailupalveluihin sekä edistämällä asiakkaiden omaa
sijoittumista vastaavissa palveluissa.
Yhteiset teemat
●
Organisaatio luo tarvittaessa sisältöä ja teemoja sosiaalisen median palveluihin.
Yhteiset matkailupalvelusuositukset yrittäjille
●
Ensimmäisinä tehtävinään organisaatio valitsee tärkeimmät internetin matkailupalvelut
ja varmistaa alueen yritysten ja organisaation palveluhakemistojen näkyvyyden niissä.
Brändin edistäminen
●
Organisaatio edistää Etelä-Suomen matkailun ja matkailuyritysten brändiä tuottamalla
laadukasta sisältöä, kiinnostavia palvelupaketteja ja käytön helppoutta yhteisen
sisältöstrategian pohjalta.
●
Organisaatio alkaa ensimmäiseksi suunnitella ja toteuttaa brändiä edistävää sisältöä ja
palveluiden paketointia.

Yrityksen, kunnan ja koordinoivan tahon
roolit matkailupalveluiden myynnissä
Koordinoivan organisaation rooli asiakaskohtaamisen
rakentamisessa seudullisella tasolla:
●
Tarjoaa ohjeita, neuvoja, suosituksia
●
Palveluhakemiston muodostaminen
●
Sähköisen kaupankäynnin lisääminen ja parhaiden
käytäntöjen edistäminen
●
Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen

Tekniset ratkaisut ja suositeltavat standardit
sähköisen liiketoiminnan parantamiseksi:
●
●
●

●
●
●
●
●

Yritys vastaa teknisen ratkaisun
valinnasta suositusten pohjalta
Yritys sisällyttää sähköisen liiketoiminnan
edistämisen osaksi omaa
markkinointi-mixiään
Yritys rakentaa omaa verkkoläsnäoloaan
suositusten ja koulutuksen pohjalta
Yritys huolehtii itse myynnistä ja logistiikasta

Hakukonenäkyvyys

Verkkoläsnäolo

Myyntipalvelu

Neuvontapalvelupisteet

Sisänen
hakutoiminto

Sosiaalinen media

Palveluhakemistot

Yritysten neuvonta

Perinteinen media

Verkkosivut

Analytiikan
tulkinta

Sosiaalinen media

Analytiikka

Sisällönhallinta

Näkyvyyden
parantaminen

Tuotetiedon
hallinta

Kohdennus ja
personointi

Asiakkuuden
hallinta

Optimointi

Toiminnanohjaus

Integraatio

Digitaalinen
markkinointi

Verkkokauppa

Tilaushallinta

Mobiilikauppa

Markkinointi

Sisällöntuotanto

Sosiaalinen
media

Hankinta ja
toimittajat

Asiakashallinta

Myynti ja
asiakaspalvelu

Toimitusten
hallinta

Tilaushallinta

Koordinoiva taho suosittelee, ohjaa ja opastaa
Kunta jalkauttaa yritysyhteistyössä
Yritys ottaa käyttöön omien resurssiensa puitteissa

Yrityksen prosessit ja henkilöstön
roolit myynnissä

Yhteiset standardit

Verkkoläsnäolo

Hakukoneoptimointi

Palveluhakemiston toteuttaminen:
kustannusten tarkastelu
Palveluhakemiston toteuttamisessa syntyy kustannuksia kaikille keskeisille
toimijoille: matkailualan yrityksille, kunnille ja koordinoivalle taholle.
Matkailualan yrityksille kustannuksia syntyy sähköisten liiketoimintaratkaisujen hankinnasta,
niiden räätälöinnistä vastaamaan yksittäisen yrityksen tarpeita sekä sähköisen liiketoiminnan
käytännön tekemisestä. Lisäksi yrityksille voi tulla kustannuksia yhteisen koordinoivan tahon /
organisaation operoinnista ja perustamisesta. Tämä riippuu täysin siitä, millaiseen rahoitusmalliin
koordinoivan tahon osalta päädytään.
Yksittäiselle kunnalle aiheutuu kustannuksia matkailualan yrittäjien sähköisen liiketoiminnan
tukemisesta. Kunnan kustannukset ovat luonteeltaan muuttuvia, matkailupalvelujen myyntiä
edistävää toimintaa, josta aiheutuu kunnalle henkilökustannuksia. Pienimillään kustannukset ovat
silloin kun tehdään vain perusasioita, kuten linkkilistojen ylläpitoa.
Koordinoivan tahon kustannukset muodostuvat matkailupalveluiden yhteisen markkinoinnin ja
myynnin tekemisestä sekä koordinoivan tahon rahoituksen järjestämisestä sekä yhteistyöstä
kuntien kanssa. Kustannusten suuruus on riippuvainen siitä, kuinka paljon tunnistettuja sähköistä
liiketoimintaa edistäviä toimenpiteitä tehdään. Pienimmillään toiminta olisi linkkilistojen ylläpitoa,
jolloin kustannusrakenne olisi hyvin kevyt. Vain perusasiat tekemällä ei matkailupalveluiden
myyntiä saada edistettyä eikä merkittävä hyötyjä aikaiseksi.

Kustannusten tarkastelun viitekehys:
yrityksen, kunnan ja koordinoivan tahon kustannukset

Ratkaisu 2: Verkkokaupparatkaisut
aloitteleville verkkokauppiaille

Verkkokauppavertailu
lähtökohdat

Verkkokauppavertailusta
Huomattavalla osalla Etelä-Suomen matkailutoimijoista on jo käytössään verkkokauppa. On
kuitenkin vielä suuri joukko yrittäjiä, joiden tuotteet eivät ole vielä myynnissä verkossa. Jotkut
eivät koe verkkokauppaa tarpeelliseksi, toiset eivät ole vielä muista syistä ryhtyneet
verkkokauppaan.
Projektin yhteydessä on kuitenkin todettu, että mitä useampi yrittäjä myy tuotteitaan verkossa,
sitä paremmin matkailualan digitalisointia pystytään edistämään.
Tehokkaimmaksi tavaksi verkkokaupan määrän lisäämiseen todettiin helpon ja edullisen
verkkokaupparatkaisun tarjoaminen. Työpajojen yhteydessä määriteltiin tärkeimmät
ominaisuudet tällaiselle ratkaisulle.
Seuraavassa avataan kriteerit parhaan verkkokaupparatkaisun vertailulle, verrataan joukkoa
merkittävimpiä verkkokaupparatkaisuja ja annetaan suositus yrittäjien tarpeisiin parhaiten
vastaavasta verkkokaupasta.
Vertailuun on valittu verkkokauppatuotteita, jotka joustavat pientenkin yrityksien tarpeisiin.
Lisäksi mukaan on poimittu vertailun vuoksi yksi DMS-tuote (Sportum Travelnet).

Visio verkkokaupasta
Työpajojen yhteydessä suunniteltiin ryhmätyönä
ideaalisen verkkokaupan kokonaisratkaisun visio.
Mitä ratkaisu
tekee

●
●
●

Mahdollistaa helpon ostamisen
Toimii automaattisesti
Mahdollistaa ostamisen monesta paikasta

Mitä ratkaisu
ei tee

●
●
●
●
●

Ei aiheuta lisävaivaa
Ei rajoita innovointia
Ei ole kallis
Ei tee markkinointia toisten puolesta
Ei rönsyile

Mitä resursseja
käytettävissä

●
●
●
●

Hyödynnetään avointa dataa
Käytetään hyväksi ulkopuolisten toimijoiden sisältöä
Käytetään hyväksi myynnin asiantuntijoiden sisältöä
Valjastetaan mukaan kaupunkien ja yritysten henkilökunta

Mitä arvoja
noudatetaan

●
●
●
●

Yhteisesti sovitut arvot
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus ja luotettavuus
Hauskuus ja helppous

Ideaaliratkaisun
ominaisuudet

●
●
●
●
●

Asiakasystävällisyys
Myyvyys
Edullisuus
Helppous
Houkuttelevuus

Kriteerit verkkokaupalle
Vision perusteella työpajassa rakennettiin lista tärkeimmistä visiota täyttävistä kriteereista.
Tästä listasta tuotettiin tärkeimmät vertailutekijät ratkaisujen vertailua varten.

Verkkokauppavertailu
vertailumatriisit

Verkkokauppa-alusta vertailu

Magento
•
•
•
•
•
•
•

+

•
•

Sekä pilvipalveluna, että
asennettuna
Suosittu
Paljon teknistä tukea usealta
ohjelmistoyritykseltä
Saatavana useina eri versioina
Muokattavuus ja
laajennettavuus
Monipuolinen - paljon
ominaisuuksia ”out of the box”
Integroitavuus muihin
järjestelmiin
Saatavilla laaja valikoima
lisäosia
Mobiilioptimoitu

MyCashflow
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä analytiikka & raportointi
Edistyneet markkinointityökalut
(kupongit, alennukset yms.)
Kataloginhallinta,
inventaarionhallita yms.
Hyvä hakukoneoptimointi
1 sivun maksusivu
Tuki usealle kielelle ja valuutalle
Taustalla iso kehittäjämäärä: n.
16 000 kehittäjää
Kalenterivaraus-toiminto
mahdollisuus saada erikseen ”
räätälöitynä”

•
•
•
•
•
•
•

Monipuolinen
Helppo käyttöönotto ja
helppokäyttöisyys
Saatavana useina eri versioina
Noin 1 000 asiakasta
Laaja toteuttajakumppaniverkosto
Integroituna suosituimmat
seurantaohjelmistot
Monipuoliset maksupalveluintegraatiot

Suomalainen
Verkkokauppa
•
•

•
•
•

Kattava ja laadukas raportointi
Kumppanuusmarkkinoinnin
tuki: Tradetracker &
TradeDoubler
Kieliversiot ja kansainvälisyys
Mobiilioptimoitu
0 € / 49 € / 99 € /
149 € / kk

•

•

•
•

Perusulkoasu selkeä ja
miellyttävä käyttää (vaikka
ulkoasupohjissa hyvin vähän
vaihtoehtoja)
Laskutuksen, asiakkaiden
käsittelyn ja tuotteiden
lisäämisen helppous
Korkea tekninen laatu
Ilmaisohjelmistoksi ”hyvä”:
tuotteiden määrää ei rajoitettu,
riittävät liitynnät
kävijäseurantaan sekä maksu- ja
toimitustapoihin

Suosittelemme!
(isompaan
kaupankäyntiin)

•

•

Vaatii paljon
palvelinkapasiteettia
toimiakseen hyvin
(muuten hidas)
Muokattavuuden
varjopuolena
suorituskykytappio
(hallittavissa)

•

Suosittelemme!
(isompaan
kaupankäyntiin)

•

Ilmaisversion tuotemäärä ja
ominaisuudet hyvin rajoitetut
Hinta nousee nopeasti
tuotteiden määrän lisääntyessä

•

•
•

Ei käytännössä mahdollisuutta
ulkoasun räätälöintiin tai
liityntöihin taloushallinnon
sovelluksiin
Lokeihin ei jää merkintää, kun
laskun lähettää sähköpostilla
Asiakastuen puuttuminen

Verkkokauppa-alusta vertailu

Valmiskauppa

Pipfrog (Soprano)

Viidakkostore

•

•
•

•

•

•

•
•

+

•
•
•

Helppo ja nopea:
käyttövalmis 2 h tilauksesta
Facebook-kauppa: tuotteet
liitettävissä helposti myyntiin
myös Facebookiin
Yhteistyökumppanina Estime
(Descom) => hyvää analytiikka
ja sähköisen kaupan osaamista
Myös digitaalisten tuotteiden
myynti
Valmiit integraatiot:
Matkahuolto, Prinetti,
maksupalvelut…
Pilvipalvelu / oma asennus
1 tai 10 ylläpitäjää (paketista
riippuen)
43 € / 105 € /kk

•
•
•

•
•
•
•
•

Tehty Magento-alustalle
Sopranon tuote, Pipfrog-yritys
toimii Tallinnassa, suomalaisia
asiakkaita mm. Talentum, Globe
Hope, 1store, Messukeskus
Monipuoliset
markkinointityökalut
Suosittelu, uutiskirje,
tuotearvostelut
Erittäin monipuoliset
integraatiot maksu-,
toimitustapoihin ym.
Varastonhallinta
Laajat maksutavat
Asiakkaita 14 maassa
300 valmista ulkoasua
39 € / 89 € / 249 € / kk

•
•

•
•

•

Hostattu palvelu, avaimet
käteen
3 eri pakettia, kevyestä laajaan
kauppaan
Integraatiot kassa-,
taloushallinto- ja
varastojärjestelmiin
Tuki yleisimmille
maksupalveluille, mm. PayPal
Kieliversiot (pro-versiossa)

Kotisivukone
•
•

•
•

Monivaluutat (pro-versiossa)
Asiakasryhmät – toimintoja voi
halutessaan rajoittaa tietyille
ryhmille
Hylätyn ostoskorin muistutus
(tärkeä!)
Pro:n voi asentaa myös
ulkopuoliselle palvelimelle

Kalenterivaraus-toiminto
mahdollisuus saada erikseen ”
räätälöitynä”

-

Halvemmassa versiossa ei ole
integraatioita ulkoisiin
markkinointipalveluihin (esim.
Hintaseuranta, affiliatemarkkinoinnit ym.)

•

Edullisimmissa paketeissa
tuotemäärän lisäksi myös
kävijärajoitus

•

Ei listahintoja, hinnoittelu
tapauskohtaista

•
•
•
•
•
•
•

Suosittelemme!
(isompaan
kaupankäyntiin)

•

•
•

Avaimet käteen –ratkaisu
Kotisivukone + verkkokauppa
yhdessä = helppo tehdä itse
Rajattomasti tuotteita /
tuoteryhmiä
Integraatiot maksu-ja
logistiikkaratkaisuihin
Responsiivinen
Muokattava ulkoasu
28 € / 38 € / kk
Kielituki + 10 €/kk (sis. useampi
kieli)
2 viikon ilmainen kokeiluaika,
ilman sitoumuksia

Suosittelemme!
(aloittelevalle /
pieneen
kaupankäyntiin)

Verkkokauppa-alusta vertailu

Sidian
•
•
•
•
•
•

+

•

•

-

Responsiivinen
Rajoittamaton tuotemäärä
Toimitusalueet jaoteltu: FI, EU,
muut maat
B2B, tukkumyynti, kantaasiakuus
verottomasta myynnistä
Integraatiot: Itella, General
Logistics Systems, Paytrail,
Checkout, Facebook,
Hintaseuranta, Vertaa.fi,
Tradetracker (affi), Criteo (affi),
Adtraction(affi)
79 € / kk + 2 %

Hintava, etenkin 2 % komission
vuoksi, jos myyntiä tulee
enemmänkin.

•
•
•
•
•
•

Älykäs hakutoiminto ja
filtteröinnit
Kieliversiot ja käännökset
Tuotteille voi laittaa maksullisiä
lisäominaisuuksia
Livechat-integraatio
Manuaalinen tilisiirto
asiakkaalle
Paytrail- & Checkout integraatio

Vilkas (ePages)

Fonecta Voima

•

Perustuu ePages-verkkokauppaohjelmistoon > vakaa, laajasti
käytetty ja nopeasti kehittyvä ”
ydin”
Noin 80 000 asiakasta (noin 1
000 Suomessa)
Monipuolinen toiminnallisuus
Monipuoliset maksupalveluintegraatiot
Helppokäyttöinen ulkoasun
hallintatyö- kalu
Mobiilioptimoitu
16 € – 390 € / kk

•
•
•
•
•

24/7 asiakastuki
Näkyvyys Fonectan palveluissa
Responsiivinen
Paytrail-integraatio
Itella-Prinetti

Sivujen hidas latautuminen
Hallintapaneelin huono
käytettävyys: monet toiminnot
usean klikkauksen takana
Kallis – halvin järkevin
vaihtoehto 81 € / kk

•

Kallis (halvin ratkaisu 113 €/kk)

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Sportum Travelnet

Verkkokauppa-alusta vertailu
Sportum Travelnet
•

•
•
•

•
•

+

•
•

Matkailupalvelujen hallintaan ja
myyntiin suunniteltu
järjestelmä:
vuorokausi- ja tuntivaraukset,
lipunmyynti, laskutus,
myyntireskontra,
asiakashallinta, vastaanotto,
sähköiset markkinakampanjat
E-kauppa on TravelNetin
“laajennus”
Houstattu palvelu: aina
osoitteessa yritys.sportum.info
Sivun ulkoasu rajallisesti
muokattavissa, varauskalenteri
ei
Sopii myös “keskusvaraamo”ajatteluun
Ei responsiivinen (tulossa
kylläkin)
Kielituki: suomi, ruotsi, englanti
(venäjä tulossa)
Kielituki sisältää käyttöliittymän
lisäksi myös dokumentaation ja
viestit (esim. Varausvahvistus)

•

•

•

•
•

•

Rajapinnat maksamiseen:
luottokortit (VISA, MasterCard,
EuroCard), pankkien
verkkopankit, Paytrail,
Checkout Finland
Rajapinnat myyntipalveluihin:
Ruka.fi, Levi.fi, mökit.fi, etuovi.
com
Rajapinnat taloushallintoon:
Tikon-kirjanpito, e-Finataloushallinto
Rajapinta Tilastokeskuksen
yöpymistilastojärjestelmään
(kuuluu peruspakettiin, ei
lisäkustannuksia)
Toteutus helppo
Koulutusta (0,5-1 pv)
suositellaan, ei sisälly
perushintaan
Raportit:
tiliöinnit, maksutavoittain,
tilastokeskuksen
majoitusvaraustiedot

•

Hinnat & lisenssit

•
•

Travelnet / e-kauppa ovat
isomman budjetin toimijoille.
Hinta on paitsi
lisenssikohtainen (Travelnet
oma lisenssi, e-kauppa oma
lisenssi) niin myös
tuotetyyppikohtaisia:
tuotetyyppejä ovat
- majoitus
- välinevuokraus
- lipunmyynti
- viikko-ohjelmat
- kapasiteettituotteet

Asiakashallinta 210 / v.
Laskutus & asiakashallinta 420
€/v.

Räätälöintityöt 60 €/tunti

Edullisin kombinaatio siis 625 €
+ 1 200 € = 1 825 € / vuosi
=> 152 € / kk
Tämä siis yhden tuotetyypin,
(esim. Majoitus)
myyntitoiminnolla.

e-Kauppa (kertamaksu)
1 tuotetyyppi 1 200 €
2 tuotetyyppiä 1 700 €
3 tuotetyyppiä 2 300 €
4 tuotetyyppiä 2 900 €
5 tuotetyyppiä 3 200 €
Alueellinen onlinemyyntisivusto 5300 €
Travelnet
Yksittäiselle yritykselle 625 € /v.
Keskusvaraamo / välittäjä
1240 € /v

•

-

•

•

Edellyttää TravelNetjärjestelmän käyttöä
Eri osoitteessa toimiva hostattu
palvelu vähentää yrityksen
oman www-sivun
hakukonenäkyvyyttä
Kallis, ei sovellu pienen budjetin
yrityksille

•

Tuotteiden perustaminen
syöttämällä, ei importilla

Suosittelemme toimijoille joilla
tarvetta DRM-tyyppiselle ratkaisulle

Verkkokauppa-alustojen vertailutaulukko
Vertailussa valittiin
suositelluiksi neljä
verkkokauppatuotetta.
Tässä niitä vertaillaan
tarkemmin annettujen
kriteerien perusteella.
Kukin ratkaisu täyttää
tärkeimmät kriteerit. Lisäksi
verkkokaupoista voidaan
tunnistaa parhaat ratkaisut
erikokoisten yritysten
tarpeisiin.
Vertailussa oli lisäksi mukana
Sportumin TravelNet, joka on
täysipainoinen DMS-ratkaisu.
Se sijoittuu ratkaisuna
suurempaan kokoluokkaan eikä
ole mukana tässä taulukossa.

Varauskalenterin liittäminen verkkokauppa-alustaan
Lähtökohtaisesti palvelumyynnissä (esim. aikaan/paikkaan sidottu tuote) toimintamalli näillä
vertailun verkkokaupparatkaisuilla on “osta palvelu verkkokaupasta ja varaa aika palvelun
myyjältä”.
Joillain alustoilla (esim. Valmiskauppa, MyCashflow) on mahdollista myydä myös ladattavia eli
digitaalisia tuotteita. Se mahdollistaa tietynlaisten palvelujen myynnin, esim. pääsyliput,
opastukset jne.
Jos haluaa ehdottomasti esim. varauskalenteriin pohjautuvan
myyntitoiminnallisuuden, se onnistuu esim. Magento- ja ViidakkoStore-alustoilla.
●

Magento-alustan ko. toiminnallisuuden lupaa toimittaa Lamia, joka on erikoistunut
Magento-verkkokauppa-alustaan.

●

ViidakkoStore on ohjelmistotalo Koodiviidakon tuote ja ominaisuuden saa sieltä.
Huomionarvoista kuitenkin on, että tämä tarkoittaa erillistä projektia, jossa ko.
toiminnallisuus suunnitellaan, määritellään ja toteutetaan erikseen ohjelmistotoimittajan
kanssa.

Sportumin Travelnet sisältää muiden DMS-tuotteen ominaisuuksien ohella myös
varauskalenteritoiminnallisuuden.
Varauskalenterin käyttöönotossa on syytä huomioida, että sähköisen varauskalenterin käyttö
vaatii saman kalenterin käyttöä kaikessa varaustoiminnassa päällekkäisten varauksien
välttämiseksi. Tämän vuoksi varauskalenterin käyttöönotto tuo muutoksia koko yrityksen
toimintatapoihin.

Verkkokauppavertailu
suositus

Yleisiä huomioita verkkokauppa-alustoista
Valmiita verkkokauppa-alustoja on tarjolla lukuisia eri vaihtoehtoja. Pääsääntöisesti verkkokauppa-alustat ovat hyvin
toistensa kaltaisia ja eroavaisuudet ovat enemmänkin kursorisia kuin merkityksellisiä.
Yleisesti ottaen kaikissa verkkokaupoissa on samankaltaiset keskeisimmät ominaisuudet, kuten tuotteiden ja
kategorioiden hallinta, kieliversiot, hakukoneoptimoinnit, integraatiot maksupalveluiden tarjoajiin (esim. Klarna,
Paytrail..) jne.
Valitettavasti palvelumyynnin näkökulmasta monet hyödylliset ominaisuudet (esim. varauskalenterit,
sesonkihinnoittelut ym.) puuttuvat osasta kokonaan.
Vertailluista palveluista ainoastaan Sportumin TravelNet-alusta sisältää edustavan valikoiman matkailualan palveluille
räätälöityjä palveluita. Tämä on tyypillistä DMS-ratkaisuille - ne sisältävät kattavan valikoiman matkailualalle
suunnattuja palveluita, mutta ovat sen vuoksi myös kustannuksiltaan ja laajuudeltaan suurempia.
Vertailussa tuli vastaan 2 merkittävää verkkokauppa-alustaa, joihin em. palvelumyynnin toiminnallisuuksia saa
räätälöitynä: Magento ja ViidakkoStore. Räätälöinti tarkoittaa että ne toiminnot täytyy määritellä, suunnitella ja
toteuttaa erikseen, ohjelmistotoimittajan kanssa.
Kotisivukone ilmoitti, että varauskalenteri-ominaisuus on “kehitteillä”, toteutusta tai arviota siitä ei kuitenkaan ole vielä
saatavilla.
Moneen verkkokauppaan voi tutustua ilmaisella kokeilujaksolla, ilman sitoumuksia. Tyypillinen kokeilujakso on 2
viikkoa tai 1 kuukausi.
Verkkokauppa-alustaa ei tulisi koskaan valita yksinomaan palvelun hinnan perusteella. Ominaisuuksien ja kauppiaan
kyky hyödyntää niitä ratkaisevat paljon kaupan menestyksessä. Lyhytnäköinen säästö esim. kuukausimaksussa saattaa
myöhemmin tulla kalliiksi jos tarvitseekin jotain sellaista, jota ko. alusta ei tarjoa.

Verkkokauppa-alusta suositukset
pienimuotoinen kauppa / aloitteleva verkkokauppias
Aloitteleville / pienille yrityksille suosittelemme:
Kotisivukone
●
●
●
●
●

Suosittelemme aloitteleville / pienille yrityksille
Kotisivukone-verkkokauppa on edullinen
sisältää riittävästi perustoiminnallisuuksia, mm. kieliversiot sekä monipuoliset
maksutavat.
helppokäyttöinen ja sillä voi tehdä myös pelkät www-sivut, ilman
verkkokauppaominaisuutta.
Puhtaasti suomalainen ohjelmisto – myös asiakastuki ja ohjeet suomenkielisiä.

Verkkokauppa-alusta suositukset
isompi kauppa / edistyneemmät käyttäjät
Edistyneemmille käyttäjille sekä isomman volyymin kauppiaille ja edistyneempiä
toiminnallisuuksia tarvitseville suosittelemme seuraavia verkkokauppoja:
Magento
●
●
●
●
●
●

Erittäin monipuolinen “out of the box”, myös reilusti laajennus- ja
muokkausmahdollisuuksia
Edistyneet markkinointityökalut
Hyvä integroitavuus muihin järjestelmiin
Mobiilioptimoitu
Kalenterivaraus-toiminto mahdollisuus saada erikseen ”räätälöitynä” (www.lamia.fi yritykseltä)
Suosittu ja yleinen alusta: saatavana koodausapua ja muuta teknistä tukea todella
monesta yrityksestä

Verkkokauppa-alusta suositukset
isompi kauppa / edistyneemmät käyttäjät
ViidakkoStore
●
●
●
●

Kalenterivaraus-toiminto mahdollisuus saada erikseen ”räätälöitynä”
(www.viidakko.fi -yritykseltä)
Hyvät maksupalvelu-integraatiot
Kieliversiot
Hylätyn ostoskorin muistutus – tärkeä myynnin ja konversion kannalta

MyCashflow
●
●
●
●
●
●

Monipuolinen
Helppo käyttöönotto
Kattava raportointi
Kumppanuusmarkkinoinnin (affiliate) integraatiot, esim. TradeDoubler, Tradetracker
Kieliversiot & kansainvälisyys
Mobiilioptimoitu

Verkkokauppa-alusta suositukset
kattavaa matkailualan ratkaisua tarvitsevat
Sportum Travelnet
●
●
●
●

Suunniteltu matkailualan yrityksen tarpeisiin
Sisältää kattavan valikoiman matkailuyritykselle suunnattuja toiminnallisuuksia
Vaatii kokonaisen Travelnet-järjestelmän hankkimisen. Lisäksi kukin tuotetyyppi
(majoitus, palvelu, tapahtuma) hinnoitellaan erikseen.
Esimerkki DMS-ratkaisusta

Maksuvälittäjäoperaattori
taustaa

Maksuvälitys
Verkkokauppaan kytketään erillisenä osana maksuvälitystoiminto. Monet verkkokaupat
mahdollistavat maksuvälittäjän valitsemisen, toisissa se kuuluu osaksi valmistuotetta.
Verkkokauppaan kytkettävien maksuvälitystoimintojen lisäksi saatavilla on erillisiä
maksutoimintoja, ns. “maksunappeja”, joiden avulla yrittäjä voi ottaa vastaan maksuja ilman
erillistä verkkokauppaa. Tällainen mahdollisuus on hyödyllinen yrittäjälle jolle pieninkin
verkkokauppatuote on turhan raskas ratkaisu.
Seuraavassa vertaillaan maksuvälitystoimintoja.

Maksuvälittäjäoperaattorit Suomessa
Mikä tahansa operaattori soveltuu perusverkkokaupan tarpeisiin
●
Point
●
Klarna
●
Checkout Finland
●
Suomen Maksuturva
●
Paytrail eli entinen Suomen Verkkomaksut
Operaattoreiden eroja
●
Paytrail erottuu hiukan edukseen hinnallaan ja maksutavoillaan
●
Point:lla ainoana kotimaisena operaattorina sekä kansainvälisten korttijärjestöjen PCI
DSS –tietoturvasertifikaatti että Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoslupa
●
Kustannuksia ja sopimusehtoja kannattaa vielä tarkentaa pyytämällä viralliset tarjoukset
●
Myös kyky palvella ulkomailla (esim. kumppanin avulla) kannattaa selvittää

Ulkomaisia maksuratkaisuja
Adyen
Adyen on esim. kotimaisen Paytrailin kaltainen toimija,
joka tarjoaa keskitetysti lukuisia maksuratkaisuja
Adyen - online-maksaminen:
●
maksusivu
●
1 klikin ostaminen
●
konversioanalytiikka
●
A/B-testaustyökalu (!)
Myös maksaminen maksupäätteellä:
●
Valmiiksi monikanavainen
●
Yksi ratkaisu, kaikki maat
Esimerkkejä Adyenin valikoimasta:

Adyenin suomalaiset maksutavat:
- Pankkisiirto, SEPA
- Ålansbanken
- Aktia
- Danske Bank
- Handelsbanken
- Nordea
- OP-Pohjola
- Open Invoice (Payments on credit by open invoice.)
- Osuuspankki
- POP Pankki
- Säästöpankki
- S-Pankki
- SEPA Direct Debit (Direct debits in the SEPA area.)
- Tapiola

Ulkomaisia maksuratkaisuja
PayPal – “maksunappi”
PayPal on maailman johtava online-maksujärjestelmä, yleisesti käytössä 190 maassa.
●
Yli 100 miljoonaa aktiivista miljoonaa käyttäjää
●
Turvallinen ja luotettava: verkkokauppayhtiö eBayn omistama

PayPal-maksutavalla yritys voi laittaa “Osta”-painikkeen mihin tahansa ww-sivulleen:
Rekisteröidy PayPaliin, luo painike, kopioi lyhyt koodi ja liitä se www-sivuille:
ALOITA KAUPANKÄYNTI!
Näin se menee:
●
Yrityksen www-sivulla on tuotteen / palvelun yhteydessä PayPalin
●
Buy now –painike
●
Asiakas haluaa tuotteen ja klikkaa painiketta, joka johtaa PayPalin maksusivulle
●
Asiakas kirjautuu sisään omilla PayPal-tunnuksillaan ja maksaa PayPal-palvelussa
luottokortilla tai omalla PayPal-creditillään.
●
Yritys saa tilityksensä muutamassa minuutissa PayPal-tililleen, josta sen voi ohjata
pankkitililleen tai mihin tahansa, mihin PayPal-tili on mahdollista liittää.

Ulkomaisia maksuratkaisuja
iZettle
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mobiili maksupääte - liitetään langattomasti älypuhelimeen tai tablettiin
Sopii torille, messuständille, tien päälle, myymälään, kioskiin jne.
Kaikki yleisimmät maksukortit
Turvallinen ja varma (EMV-hyväksytty, PCI DSS –standardin mukainen)
Ruotsalainen yritys
Kortinlukija 59 € (myy Verkkokauppa.com)
Komissio 1,50 – 2,75 % / tapahtuma
Ilman kortinlukijaa tapahtuvat maksutapahtumat 0,15 € + 3,50 %
Ei kiinteitä kustannuksia
Edistyneet raportointi- ja hallintatyökalut

Verkkokaupan
ja maksuratkaisun integraatio
Maksaminen
●
Vaatii räätälityötä, mutta maksuratkaisuissa on valmiit rajapinnat: lomakeintegraatio tai
REST API
●
Käyttöliittymä voidaan upottaa verkkokaupan sivupohjaan (iFrame) tai ohjata käyttäjä
operaattorin sivustolle
Hyvitykset
●
Kuluttaja saa hyvityksen maksuvälittäjäoperaattorilta, jonka täytyy siis saada tieto
palautuksesta, vaihtoehdot:
○
Käytetään operaattorin web-portaalia ja merkitään palautus käsin
○
Toteutetaan integraatio
Tilitykset ja raportointi
●
Tilitykset tapahtuvat kauppiaalle maksutavasta riippuen n. 1-10 päivän kuluessa
ostotapahtumasta
○
Ei luottotappioriskiä
●
Kauppa syntyy maksuvälittäjäoperaattorin ja kuluttajan välille
●
Maksutapahtumat nähtävissä operaattorin web-portaalissa
●
Useat operaattorit tarjoavat mahdollisuuden täydelliseen back-office-integraatioon.
●
Palautusten käsittely.

Maksuvälittäjäoperaattori
vertailu

Suomalaiset maksuvälittäjäoperaattorit –vertailu
Klarna

CoF

SM

Paytrail

Point

Adyen

PayPal

Maksutavat

12

21

16

20

18

yli 20

5 (Paypal+
luottokortit)

4

Integroitavuus

***

**

*

**

**

**

**

**

Integrointitapa

Verkkokaupan
osaksi

Verkkokaupn
osaksi

Verkkokaupan osaksi

Verkkokaupan
osaksi

Verkkokaupan
osaksi

Verkkokaupan
osaksi
Maksunappi

Verkkokaupan
osaksi
Maksunappi

Mobiililaitteille

Operoitavuus

Web-portaali

Web-portaali

Web-portaali

Web-portaali

Web-portaali

Web-portaali

Web-portaali

Web-portaali

Kustannukset

Kk-maksu +
komissio
(isommilla
asiakkailla ei kkmaksua)

Kk-maksu +
komissio

Kk-maksu + komissio

Kk-maksu +
komissio

Kk-maksu +
komissio

Kumissio

Komissio

Komissio

300 €

180 €

115 €

195€

195 €

Ei kk- tai muita
maksuja
200 €

265 €

195€

24kk /12kk
neuvoteltavissa

Toistaiseksi /
1kk

Toistaiseksi
/ 1kk

Toistaiseksi
/ 1kk

Toistaiseksi / 1kk

Toistaiseksi

Toistaiseksi

Toistaiseksi

Kustannusarvio /
kk (*
Sopimustyyppi
Sopimuskausi /
irtisanomisaika

iZettle
(maksupääte
kasvotusten
maksamiseen)

*) Kustannusarvio on laskettu 100 transaktion määrällä kuukaudessa, keskiostoksen ollessa 100 €. Maksutapajakaumana on käytetty
yksinkertaista 50% verkkomaksuilla / 50% luottokortilla. Kustannusarviossa tulee muistaa, että maksutapojen jakauma ja määrä
vaikuttavat suuresti hintaan. Esim. isommissa volyymeissä Klarnalla kk-maksua ei ole ja provisio lähes puolittuu, joten silloin
kustannuksetkin laskevat merkittävästi.
Kustannusarvio on vain suuntaa-antava.

Maksuvälittäjäoperaattori
suositukset

Ulkomaisia maksuratkaisuja
Suositukset ja johtopäätökset
Suomalaiset maksuvälittäjäoperaattorit –johtopäätökset
●
●
●
●
●

Mikä tahansa operaattori soveltuu perusverkkokaupan tarpeisiin
Paytrail erottuu hiukan edukseen hinnallaan ja maksutavoillaan
Point:lla ainoana kotimaisena operaattorina sekä kansainvälisten korttijärjestöjen PCI DSS –
tietoturvasertifikaatti että Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoslupa
Kustannuksia ja sopimusehtoja kannattaa vielä tarkentaa pyytämällä viralliset tarjoukset
Myös kyky palvella ulkomailla (esim. kumppanin avulla) kannattaa selvittää

Muut maksuvälittäjäoperaattorit
●
●

PayPal – helppo, globaalisti tunnettu
Adyen – vastaavanlainen yritys kuin suomalaiset toimijat, mutta toimii globaalisti

Kuluttajille tarjottavat maksutavat
●
Maksutapoja laaja kirjo
●
Lasku, osamaksu, tili, pankkimaksut, credit- ja debit-kortit, Paypal, maksu noutopisteeseen
●
Suositus: Tarjotaan mahdollisimman monipuoliset maksutavat
○
Jokainen puuttuva maksutapa heikentää konversiota
○
Maksutavat saadaan operaattorin kautta yhdellä sopimuksella
○
Kalliitakaan maksutapoja ei kannata karsastaa, koska lisäkulu voidaan haluttaessa
siirtää läpinäkyvästi kuluttajalle

Loppukaneetteja verkkokaupasta ja
maksuvälityksestä

Huomioitavaa verkkokauppa-alustaa valittaessa
●

“Avaimet käteen” –pilvipalvelu (eli “rekisteröidy ja aloita kaupankäynti 10 minuutissa” –
tyyppinen ratkaisu) => Sopii erityisesti pienimuotoiseen kaupankäyntiin.

●

Järeämpi, omalle palvelimelle/webhotelliin erikseen asennettava alusta
=> Sopii isommalle ja vaativammalle kaupankäynnille.

●

Edellä mainitut vaihtoehdot eivät kuitenkaan absoluuttisesti ole toisiaan pois sulkevia
vaihtoehtoja: pieni alusta saattaa silti sopia isompaankin kaupankäyntiin.

●

Koska jokainen yritys on uniikki, olennaista aina kaupankäyntiä suunnitellessa käydä tarkasti
läpi omat tarpeet ja verrata niitä verkkokauppa-alustan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

●

Mikäli mahdollista: verkkokauppa-alustaa valitessa kannattaa omat suunnitelmat ja
mahdollisesti valittavan verkkokauppa-alustan “yhteensopivuus” edes yleisellä tasolla käydä
läpi jonkun riippumattoman asiantuntijan kanssa. Näin saa puolueettoman näkemyksen siitä,
onko ko. alusta mahdollisesti juuri oikeanlainen haluttuun tarkoitukseen.

Kysymyksiä itselle verkkokauppa-alustaa valittaessa:
●

Mitkä ovat kaupan tarpeet? Toiminnan laajuus? Käytön helppouden vaatimus?
Myytävät tuotteet/palvelut? Halutut maksutavat? Toiminnan /valikoiman
mahdollinen laajentuminen? Analytiikka & raportit?

●

Riittääkö pieni ja yksinkertainen verkkokauppa-alusta vai tarvitaanko järeämpää?

Tulevaisuuden ratkaisut: esimerkkinä Rezdy
Verkkokauppa-alustat kehittyvät jatkuvasti monipuolisemmiksi. Yhtenä vaihtoehtona verkkokauppaa
suunnitteleville ovat myös ulkomaiset ratkaisut.
Yksi esimerkki tällaisesta ratkaisusta on Rezdy (rezdy.com), joka tarjoaa avaimet-käteen ratkaisuna
varauskoneella varustetun verkkokaupan 49-279 dollarin kuukausihintaan.
Ulkomaisten ratkaisujen soveltuvuutta suomalaiselle matkailupalveluiden myyjälle rajoittavat
enssijaisesti
●
●
●

Tarjotun tuotteen kielituki (voiko palvelua käyttää suomeksi, ruotsiksi tai vaikkapa venäjäksi?)
Tuotetuen kielituki (voiko tuotteen myyjän kanssa kommunikoida muuten kuin englanniksi?)
Maksutavat (tarjoaako tuote paikallisiin tarpeisiin sopivia maksutapoja)

Palvelut muuttuvat kuitenkin koko ajan kansainvälisemmiksi ja lähitulevaisuudessa onkin
todennäköisesti mahdollista valita entistä laajemmasta valmiiden sähköisten kauppojen valikoimasta.

Sähköisen liiketoiminnan
asiantuntijatyö matkailupalveluiden
myyntiin verkossa
lopputulokset, suositukset
ja johtopäätökset

Suositus
Palvelupakettien tuominen verkkoon
Perustetaan koordinoivaksi tahoksi organisaatio, jonka tehtävänä on rakentaa näkyvyyttä alueen
yrityksien verkkokaupalle.
Organisaation tehtäviä ovat:
1.
Palveluhakemiston muodostaminen
2.
Sähköisen kaupankäynnin lisääminen ja parhaiden käytäntöjen edistäminen
3.
Palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden edistäminen
4.
Verkostoituminen, yhteistyö ja koordinointi
5.
Asiakkaiden välityksen toiminta- ja toteutusmallin kehittäminen
Organisaation toiminta tulee olla nopeaa ja ketterää: se lähtee liikkeelle ripeästi pilottiprojektin
avulla ja laajentuu myöhemmissä vaiheissa kattamaan monia alueen verkkokaupan
organisoitumiselle kasautuneita odotuksia.
Tässä vaiheessa tärkeimpänä tekijänä on nopea liikkeellelähtö: taustatutkimusta on tehty jo paljon
ja nyt on aika aloittaa konkreettiset toimenpiteet.
Organisaation ensimmäisenä tehtävänä on aloittaa pilottiprojekti, jossa luodaan palveluhakemiston
ensimmäinen versio joukolla olemassa olevia palveluita.

Suositus
Sähköisen kaupan ratkaisu
Tuotteitaan verkkoon myytäväksi siirtävällä yrityksellä on joukko mahdollisuuksia yrityksen
kokoluokan mukaan.
●
●
●

Aloitteleville ja pienille yrityksille suosittelemme Kotisivukoneen verkkokauppaa
Suuremmille yrityksille suosittelemme Magenton, ViidakkoStoren tai MyCashFlown
verkkokauppatuotteita luotettavan kumppanin toteuttamana.
Yrityksille, jotka ovat valmiita hintavampiin ja kattavampiin ratkaisuihin, suosittelemme
DMS-tuotteen hankkimista, joista yksi vaihtoehto on Sportumin Travelnet.

Kaupan maksujärjestelmä kannattaa valita tarpeiden (esim. ulkomaankauppa) ja verkkokaupan
toimittajan tarjonnan mukaan. Paytrail on edullinen vaihtoehto, Point taas tarjoaa kansainvälisen
ulottuvuuden.
Edullisin mahdollinen vaihtoehto niille, jotka haluavat vain ottaa vastaan maksuja verkon
välityksellä eivätkä tarvitse verkkokauppatoiminnallisuuksia, on ottaa käyttöön ns. maksunappi,
joita tarjoavat Adyen ja Paypal.
Sähköisen kaupan luomisen tehtävälista on esitetty johtopäätöksissä kohdassa “Muistilista
sähköistä kauppaa aloittavalle”.

Johtopäätöksiä

Tuote kuntoon ja mukaan myyntipalveluihin
Tuotteen saaminen myytäväksi edellyttää, että tuote on kunnossa ja sille on löydetty sopiva
myyntikanava. Myyntikanava on mahdollisuus, jonka hyödyntäminen oikealla tavalla voi johtaa
yrityksen liiketoiminnan kasvuun verkossa.
Myyntikanava tai verkkokauppa ei yksin takaa, että kauppa käy. Yrityksen tulee rakentaa
verkkoläsnäoloa systemaattisesti kiinnostavien sisältöjen avulla ja pyrkimällä olemaan läsnä
relevanteissa verkkokanavissa.
Valveutunut asiakas vertailee tarjontaa kansainvälisesti ja tekee tätä aktiivisesti, jatkuvasti ja
kaikkialla. Kansainvälinen kauppa arkipäiväistyy – yhä useampi uskaltaa verkossa.
Kansainvälinen kilpailukyky on elinehto. Jos et pärjää verkossa, et pärjää.
Informaation saatavuus mahdollistaa myös erottumisen, asiakkaat välittävät mielipiteistä,
kokemuksista, sosiaalisesta hyväksynnästä. Uudet palvelut ja laitteet mahdollistavat yhä
kiinteämmän ja jatkuvamman palvelun integraation elämään.
Suosittelemme jokaista matkailupalveluita tarjoavaa yritystä tutkimaan mahdollisuuden lähteä
mukaan olemassa oleviin komissioihin pohjautuviin myyntipalveluihin, sillä esimerkiksi Booking.
com tai Hotel.com palveluissa mukana oleminen tuo yritykselle näkyvyyttä. Asiakkaat maksavat
suoraan majoituspaikalle, joten maksujen saamista ei tarvitse odottaa, palvelut tarjoavat
majoituspaikan tiedot kymmenillä kielillä ja näyttävät majoituspaikat suurille joukoille
matkailijoita ympäri maailman.

Muistilista sähköistä kauppaa aloittelevalle
Näillä tavoilla yrityksen tuote saadaan myyntiiin verkkoon, tehdään näkyväksi ja päästään osaksi
erilaisia hyviä myyntiä lisääviä palveluita
●
●
●
●
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●
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Tee kotisivu ja mieti, minkälainen tieto matkailijaa kiinnostaa, innostaa, viihdyttää.
Tee helppo sähköinen kauppa - voit aloittaa pienestä. Sopivan kokoinen kauppa voi olla pelkkä
maksunappi.
Mieti, sopisiko tuotteesi myyntiin myös jonkun toisen yrityksen verkkokauppaan.
Verkostoitumalla muiden matkailupalveluiden kanssa, voi säästää kustannuksissa.
Varmistu että hakukoneoptimointi on kunnossa ja suunnittele sivuston sisällöt
hakukoneystävällisiksi
Varmistu että olet näkyvissä paikallisissa luetteloissa ja välittäjissä
(kunnat, paikalliset yritykset jne)
Varmistu että olet näkyvissä kansainvälisissä luetteloissa ja välittäjissä
(booking.com, Triadvisor, Hotels.com ja vastaavat)
Hanki mieluusti ratkaisu, joka toteuttaa yllä näkyvät mahdollisimman automatisoidusti,
ettei tule lisävaivaa
Varmistu että olet asiakkaiden saavutettavissa sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter,
Pinterest) ja huolehdi että täällä ollaan aktiivisia (kuolleet some-sivut ovat huonoa mainosta ja
sosiaalinen media on ensisijaiseti asiakaspalvelu- ei mainoskanava)
Varmistu että olet löydettävissä Foursquaren ja Yelpin tapaisissa paikkatietoisissa somepalveluissa
Varmistu että olet näkyvissä karttapalveluissa (esim Yelp vie sisällön iPhonen karttoihin)

Kuntien ja yritysten kotisivut kuntoon
Matkailupalveluiden myyntiä edeltää tutustuminen kohteen mahdollisuuksiin, palveluihin ja
tuotteisiin. Tietoa haetaan internetistä tavallisimmin Googlesta. Jotta alueen palvelut saadaan
ostajan ulottuville, tulee niiden löytyä helposti hakukoneilla. Hyvä hakukonenäkyvyys ja yrityksen
internetsivujen nykyaikainen rakenne sekä huolella mietityt hakusanat on yhdistelmä, jonka avulla
on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa verkossa merkittävästi. Mitä korkeammalle sivustot
nousevat hakutuloksilla, sitä enemmän huomiota ne saavat. Matkailija löytää sivut kiinnostavien,
matkailijan näkökulmasta oleellisten sisältöjen avulla.
Hakukoneiden tavoitteena on tarjota paras mahdollinen sisältö käytettyyn hakusanaan tai
hakulauseeseen. Matkailija hakee kiinnostavaa tietoa valitsemillaan hakusanoilla internetin
hakukoneesta ja hakukone etsii parhaiten hakusanoja vastaavat verkkosivut. Mikäli sivun sisältö ei
vastaa hakulauseketta, vierailija poistuu lähes välittömästi.
Linkitys on avainasemassa hakukonenäkyvyydessä. Kunnan sivuilta voidaan ohjata yritysten
myyntipalveluihin palveluhakemistojen ja teemasisältöjen kautta. Relevantti linkitys merkitsee
paljon yrityksille ja hyvämaineisten sivustojen sisääntuova liikenne parantaa yritysten sivustojen
näkyvyyttä.
Kunnalla on tärkeä rooli liikenteentuojana yritysten verkkosivuille. Myös yritysten omien
kotisivujen tulee olla kunnossa, jotta matkailija löytää sivuilta haluamansa tiedon. Matkailijan
kannalta olennaista on sijaintitietojen helppo löydettävyys, Googlen karttojen hyödyntäminen,
Google Places -listaus, ajo-ohjeiden ja julkisen liikenteen huomiointi ja ohjaus lähiseudun muihin
kiinnostaviin yrityksiin. Ristiinlinkitys ja yhteistyö muiden alueen yritysten kanssa tuo sivuille lisää
kävijöitä.

Yhteinen sisältöstrategia säästää kaikkien aikaa
Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen alueelle vaatii strategisia linjauksia. Tärkeä osa
matkailubrändin ja markkinoinnin kehittämistä on yhteinen visio siitä, millaista mielikuvaa
alueesta viestimään ja millaisilla sisällöillä näkemystä viedään systemaattisesti eteenpäin.

Hyvän
sisällön piirre

Kuvaus

Käytettävä ja
löydettävä

Sisältö on helposti löydettävissä ja
luettavissa.

Selvä ja
täsmällinen

Sisältö on ymmärrettävää,
selkeästi järjestettyä ja oikeaa.

Valmis

Sisältö täyttää kuluttajan tarpeet ja sitä
on oikea määrä tarpeeseen nähden.

Johdonmukainen

Kautta eri kanavien, sisältö on
samankaltaista tyylillisesti ja
sävyllisesti.

Hyödyllinen,
relevantti

Sisältö täyttää tavoitteet.
Sen on ajankohtaista ja olennaista.

Sisältö ei synny sattumalta ja yrityksellä tulee olla strategia, joka
määrittelee sisällön suunnittelun, tuottamisen ja julkaisemisen
toimintatavat. Erityisen tärkeää on, että Etelä-Suomen matkailulla on
yhteinen toimintatapa, joka määrittelee alueen tarjoamat sisällöt
teemoittain sekä ohjeet ja suunnitelmat sisällöistä kertomiseen kuntien
ja yritysten sivuilla.
Teemasisällöillä vastataan matkailijoiden tutkittuihin tarpeisiin.
●
Kiinnostavaa sisältöä jaetaan
●
Jakaminen tuottaa näkyvyyttä
●
Näkyvyys lisää tunnettuutta ja hakukonenäkyvyttä
●
Hakukone ohjaa luotettavan sisällön pariin
●
Informoivat sisällöt herättävät luottamusta
●
Näkemyksellinen sisältö vaikuttaa ostopäätökseen
●
Onnistuminen vaatii systemaattista mittaamista ja kehittämistä
Yksittäisellä yrittäjällä tulee toki myös olla suunnitelma
sisällöntuotantoon, mutta suurin hyöty saadaan, jos alueelle laaditaan
yhtenäinen ja koordinoitu sisältöstrategia, jota viestitään ja jalkautetaan
yrityksille esimerkiksi omana hankkeenaan.

Yrittäjän muistilista hakukonenäkyvyyden parantamiseksi
Hanki tietoa
●
Miten sivustolle saavutaan? Kirjoittamalla osoite, linkin kautta esim. blogipostauksista
●
Mitkä sivustot ja/tai sosiaaliset mediat tuovat liikennettä
●
Kuka sivustolle saapuu? Ikäjakauma, sukupuoli, mistä ovat kiinnostuneet
●
Mitä sivustolla tehdään?
●
Mitkä ovat suosituimmat sivut ja paljonko niissä käytetään aikaa?
●
Mikä on käyttäjän polku sivustolla?
Hakukonenäkyvyyden
●
Mitkä tuotteet saavat eniten näkyvyyttä ja mitä tilataan?
tärkeys asiakkaan
ostoprosessissa

Sisällöllä on merkitystä
Käytätkö oikeita hakusanoja ja oikeissa paikoissa? Sisällön otsikot,
listaukset, leipäteksti, linkkitekstit, sisäiset linkitykset, cross selling
elementit jne. Suunnittele sisällöt asiakkaan kiinnostusten mukaisiksi.
Benchmarkkaa
●
Miten kilpailijasi sijoittuvat hakutuloksissa?
●
Mikä heidän sisällössä tuottaa parempia hakutuloksia?
Aseta tavoitteet
Määritä tuotteet tai verkkosivuston sisällöt joista haluat
enemmän tuloksia. Määritä tavoitteet ja toteuta seurantaa
tavoitteille esim. 2 viikon tai kuukauden välein.
Mittaa ja analysoi ja paranna johdonmukaisesti

!

Idean ja
matkustustarpeen
luominen

!!!

Matkavaihtoehtojen
kartoitus

!!!

Matkan
valinta

!

Ostopäätös

Loppusanat
Internetin kehityksestä ja vaikutuksista eri toimialoille on puhuttu paljon viimeisen 15 vuoden aikana. Välillä siitä on
kohistu kuplaksi asti ja välillä keskustelu on hiipunut miltei olemattomiin. Viime vuosina keskustelu on taas aktivoitunut
huomattavasti saaden paikoin ylikuumentumisen merkkejä.
Mitä verkko sitten tarkoittaa matkailualalle?
Internet on pohjimmiltaan kanava helpottamaan ja nopeuttamaan tiedon jakamista ja kommunikointia. Sitä varten se on
alunperin kehitetty ja siinä se on parhaimmillaan. Matkailussakin verkko on vahva väline tiedon keräämisen kanavana,
josta haetaan inspiraatioita matkaa varten.
Hyvä käyttäjäpalaute verkossa toimii mitä parhaimpana ilmaisena mainoksena yhtä lailla pienelle kuin suurellekin
toimijalle. Sen avulla pienetkin palveluntarjoajat voivat nousta esille suurten toimijoiden rinnalle. Enää ei tarvitse kilpailla
matkatoimistojen tai hotellien suosittelijoiden suosiosta. Käyttäjät päättävät kuka nousee esille ja ketä suositellaan.
Kun matkailuala on jo siirtynyt valtaosiltaan verkkoon ja perinteisten matkatoimistojen rooli on kutistunut, korostuu
verkkoläsnäolon merkitys entisestään. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään sitä tärkeämpää on nousta esille verkon
kautta, kun ihmiset suunnittelevat matkaansa tai keksivät tekemistä matkana aikana. Mikäli ihmisiä onnistuu
puhuttelemaan ja heidän kiinnostuksensa herättämään jo ennen matkaa, on hyvin todennäköistä, että vaikuttaa lopulliseen
päätökseen. Hintoja alentamalla voi houkutella ihmisiä hetkellisesti, mutta heitä inspiroimalla, heidät saa palaamaan kerta
toisensa jälkeen.
Internet on tullut jäädäkseen. Sen vaikutus ei tosin ole sama kaikille. Mikäli yksi menestyy verkossa yhdellä liiketoimintamallilla, ei se tarkoita automaattisesti, että kaikkien muidenkin tulisi tehdä samoin. Keskeinen kysymys ei ole tulisiko
meidän olla verkossa, vaan miksi me olemme olemassa ja mitä varten asiakkaamme oikeasti käyvät meillä? Seuraava
kysymys on miten erilaiset digitaaliset kanavat liittyvät näihin ydinarvoihin?
Kun yrityksen keskeinen tehtävä ja merkitys ovat selvillä, tulee niiden pohjalta rakentaa hyviä ja inspiroivia sisältöjä, jotka
puhuttelevat ihmisiä. Brändäyksen ja markkinoinnin vanha totuus onkin, että ihmiset eivät osta sitä mitä myyt, vaan sitä
mitä edustat. Tähän pohjautuu niin Applen, Starbucksin kuin Whole Foodsinkin menestyksen salaisuus.

Sanasto

Sanasto
Avoin data
Tietoa, joka on avattu vapaasti käytettäväksi.
Suljettua dataa voi käyttää vain tiedon omistajan
ohjelmilla, hänen hyväksymillä tavoillaan.
Avointa dataa voi käyttää kuka vain.
CRM-järjestelmä
Asiakkuudenhallinnan järjestelmä, esim.
asiakasrekisteri.
CMS
Sisällönhallinnan järjestelmä. Ohjelmisto, jonka
avulla pidetään yllä verkkosivujen sisältöä.
DMS
Matkailuun erikoistunut järjestelmä, joka voi
sisältää verkkokaupan, CMS:n, CRM:n,
tuotetietokannan jne.
Domain-nimi
Verkkosivun osoite, esim. visitfinland.fi

Dynaaminen paketointi
Verkkokauppa, joissa eri toimittajien tuotteita
voidaan koota yhteen ja ostaa pakettina.
Fragmentoituminen
Hajaantuminen, eriytyminen. Fragmentoitunut
verkkokauppaympäristö sisältää paljon erilaisia
verkkokauppoja ja toimintatapoja.
Integrointi
Tuotteiden/palveluiden yhdistäminen toisiinsa.
Esim. verkkosivuston integrointi verkkokauppaan.
Kumppanuusmarkkinointi
Verkostoitumistapa, joissa yritykset markkinoivat
toistensa tuotteita ja jakavat provisiot tulleen
kaupan perusteella.

Sanasto
Kuratointi
Kokoaminen, toimittaminen. Matkailupalveluiden
kuratoija kerää eri palveluista asiakkaita
kiinnostavia yhdistelmiä ja tuottaa niistä
lisätietoa.
Metahakemisto
Hakemisto/hakukone joka kokoaa tietonsa muista
hakemistoista.
Mobiilius
Mukana kulkevan tietotekniikan hyödyntäminen:
älypuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet.
Paikkatietoisuus
Palvelut, jotka ovat tietoisia asiakkaan sijainnista
ja tarjoavat nykyiseen sijaintiin sopivaa tietoa ja
toimintoja.
Palvelumuotoilu
Suunnittelun menetelmä, joka keskittyy
yksittäisen sivuston tai ohjelman sijasta
kokonaiseen asiakaskokemukseen.

Sosiaalinen media
Verkkopalveluita joiden avulla ihmiset
verkostoituvat ja kommunikoivat toistensa kanssa.
Sosiaaliseen mediaan sisältyy lukuisia eri
palvelutyyppejä, esimerkiksi keskustelualueet,
blogit, yhteisöt, paikkatietoiset palvelut,
valokuvayhteisöt yms.

TouNet-hanke
(Tourism Development in co-opetition
in Southern Finland and Baltic Region)
www.tounethanke.wordpress.com
Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
www.uudenmaanliitto.fi

Solita Oy
Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere
www.solita.fi

