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Yhteiset toimintatavat priorisoituna

1. Otamme visithelsinkiregion.fi -palvelun haltuun
Teemme siitä seudullisen laskeutumissivun ja hakukoneen helpottamaan siirtymistä eri kaupunkien 

sivustojen ja sisältöjen välillä.

2. Lähdemme edistämään yhteistä hakukonenäkyvyyttä ja 

teemasisältöjen löydettävyyttä
Kokoonnumme päättämään yhdessä seudulliset teemat ja näille teemoille hakusanat / hashtagit. 

Ryhdymme yhdessä tuottamaan sivuillemme sisältöjä, jotka vastaavat näihin teemoihin. 

3. Sitoudumme jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyväksi 

havaitsemiamme toimintatapoja
Kokoonnumme yhteisiin tapaamisiin 2-4 kertaa vuodessa ja perustamme yhteisen sähköisen 

foorumin, jossa jaamme tietoa.



Roadmap

Tiedon jakaminen sähköisessä forumissa sekä yhteisissä tapaamisissa



Haku

Luontainen tapa hakea tietoa 
sekä neuvontapalvelun työntekijöille, että matkailijoille

› Parantaa asiakaspalvelijan tehokkuutta

› Kaikkien toimijoiden oikeat sisällöt helposti löydettävissä alueiden välillä

› Palvelee ajasta ja paikasta riippumattomasti

› Kehittää yhteistyötä

› Hyödyntää nykyisiä materiaaleja

Mittarit

› Resursoinnin tehostuminen (henkilöiden ajansäästö, materiaalit, julkaiseminen)

› Matkailun todistettava lisääntyminen (käyttäjämäärät, viittausliikenne)

› Yhteistyön kehittyminen

› Sivustojen SEO kehitys

› Tasalaatuisuus (asiakaspalvelu, materiaalit, tietotaito)



Sähköinen forum + yhteiset tapaamiset

Tiedon jakaminen asiakaspalvelijoiden kesken

› Luo pohjan yhteistyölle ja sen kehittämiselle

› Parantaa näkemystä toimialasta ja sen trendeistä

› Parantaa asiakaspalvelun laatua

› Mahdollistaa yhdessä kehittymisen esim. parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta

› Kustannustehokas tapa jakaa tietoa: sosiaalisen median kanavat, hangoutit

Mittarit

› Yhteistyön kehittyminen (esim. tiedonjakaminen, päällekkäisyyksien minimointi)

› Tasalaatuisuus (asiakaspalvelu, tietotaito)



Chat

Apuväline tiedon jakamiseen asiakaspalvelijoiden välillä, 
sekä dialogi asiakkaiden kanssa
› Apu asiakkaalle, kun muut sähköiset palvelut eivät tarjoa ratkaisua

› Paikasta riippumattomuus

› Inhimillisen palvelutilanteen tarjoaminen asiakkaalle

› Kehittää yhteistyötä

› Voidaan ohjata asiakas suoraan ostoprosessiin

Mittarit
› Yhteistyön kehittyminen (resurssien keskittäminen, esim. kielipalvelut)

› Asiakastyytyväisyys

› Aktiivisen myyntityön seuraaminen



Paikallisten osallistaminen

Sosiaalisen median hyödyntäminen ja tapa viestiä autenttisista 

kokemuksista ja elämyksistä

› Paikallistietämys osaksi neuvontapalveluita

› Matkailupalveluiden joukkoistaminen

› Oikeat tarinat ja oikeat ihmiset

› Sisältöjen monimuotoisuus

Mittarit

› Osallistuminen & aktiivisuus

› Teemojen & aiheiden kirjo eri sesongeilla


