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Visit Finland -markkinointi



Visit Finland -kohderyhmät 
kokonaisuudessaan

Visit Finland  
-markkinointi, erityisesti 

imagomarkkinointi

Modernit humanistit

Trade

Matkailualan ammattilaiset  
eli matkanjärjestäjät ja  
matkatoimistot valituilla  

markkina-alueilla

Meetings Industry

Kansainväliset ja kotimaiset järjestöt, 
korkeakoulut, kansainvälisiä  

kokouksia ja yritystapahtumia  
järjestävät yritykset ja agentit

Media

Kuluttajamedian toimittajat,  
valokuvaajat ja bloggarit 
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Markkinointi muodostuu
neljästä kivijalasta:



Markkinointi

6

VISIT FINLAND

-KANAVAT & 

-VÄLINEET

PR & MEDIATYÖ

KAMPANJAT

B2B MARKKINOINTI
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Vuoden 2014 alusta
markkinoinnin painopiste

siirtyi entistä enemmän Aasiaan,
erityisesti Japaniin ja Kiinaan.
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Visit Finland edustajat maailmalla

Alankomaat | Belgia | Espanja | Intia | Iso-Britannia | Italia | Japani

Kiina: Hong Kong, Peking, Shanghai | Ranska | Saksa | Sveitsi | USA | Venäjä ja IVY
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VisitFinland
.com

FCB
B2B

Responsiivinen
9 kieliversiota

Facebook

Twitter

Weibo

VK

Instagram

YouTube

Flickr

Pinterest

Facebook (JP)

PR

Online Display

SEM

Tapahtumat

Online uudet 
formaatit

OOH

Printti

Mobile

Kumppanit

Ansaittu media Oma media Ostettu media

SEO

Visit Finland Markkinointikanavat

Yhteiskampanjat 
Euroopassa

Laadukkaan 
sisällön kautta
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Visit Finland 
markkinointiyhteistyö

VisitFinland.com
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Markkinoinnissa korostuvat

Visit Finlandin digitaaliset kanavat,

joista tärkein on oma verkkopalvelu

VisitFinland.com.
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Visit Finlandin verkkolehtimäinen palvelu on

elämyksellinen ja vahvasti visuaalinen. Se koostuu

Suomen matkailullisia helmiä esittelevistä

artikkeleista. Palvelu julkaistaan yhdeksällä kielellä.

Sivuston tavoitteena on olla inspiraation lähteenä

uusia kohteita hakeville matkailijoille.
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VF.com Kävijämäärät (1.1.2014 – 31.8.2014 vs. 1.1.2013 – 31.8.2013)

• VisitFinland.comissa käydään kuukausittain n. 200 

000 kertaa ja käyttäjämäärät ovat selvässä 

kasvussa

• Kampanjoiden aikana käyntimäärät voivat nousta 

jopa kahteen miljoonaan kuukaudessa (03/2014)

• Käyttäjät viettävät aikaa palvelussa n. 3 minuuttia 

ja lataavat keskimäärin 3.4 eri sivua

• Kumppanien sivuille ohjattu lähes 100 000 kertaa ja 

mainoksia näytetty lähes miljoona kertaa
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VF.com 3.0

• Entistä visuaalisempi ja 

elämyksellisempi kaikilla päätelaitteilla, 

etenkin mobiilissa

Kts. http://www.visitfinland.com/5-steps-to-winter-

adventure/

• Parempi yhteys sosiaalisen median 

kanaviin ja käyttäjien jakamaan 

sisältöön

• Bannerimainokset näkyvät paremmin

• Directory-osio näkyvämmin esillä

• Julkaisu loka-marraskuun vaihde
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VisitFinland.com: Artikkelit

• VisitFinland.comin 

elämyksellinen sisältö 

koostuu laadukkaista 

artikkeleista

• Jokaisen artikkelin aihe 

pohditaan tarkkaan ja sen 

keskiössä ovat kuvat ja videot

• Suurin osa artikkeleista on 

tarjolla kaikilla 9 kielellä mutta 

tietyt artikkelit ovat suunnattu 

vain rajatuille markkinoille
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VisitFinland.com: Tuotekampanjat

• Yhteiskampanjat kaksi 

kertaa vuodessa (kevät -

syksy)

• Digitaaliset kanavat, 

optimoitu malli

• Venäjä, Saksa, Italia ja 

Ranska

• Japani ja Kiina



15.9.2014 18

VisitFinland.com: Directory

• VisitFinland.comin Directory 

hakemisto

• Lähes 500 matkailuyritystä jo 

mukana

• Pitää olla englanninkieliset 

toimivat sivut, tuote 

yksittäisen matkailijan 

varattavissa ja täyttää 

vientikelpoisuuskriteerit

• Laadukas kuva, esittelyteksti, 

kartta, yhteystiedot + kartta

• Ilmainen
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VisitFinland.com: ”Related links”

• Artikkelin yhteydessä olevat 

linkit

• Visit Finland päättää sopivat 

linkit

• Yrityksen tai alueen sivut 

pitää olla vähintään 

englanniksi ja teknisesti hyvin 

toimivat

• Ilmainen



15.9.2014 20

VisitFinland.com: Display-mainokset

• VisitFinland.comin 

etusivulta ja artikkelien 

yhteydestä on ostettavissa 

banneripaikkoja

• Mainoksilla on 

satojatuhansia 

mainosnäyttöjä 

kuukaudessa (974 454 kpl 

1-8/2014)

• Klikkauksia sivuille on 

tuhansia (8 752 kpl 1-

8/2014)

• Hinnat löytyvät osoitteesta 

mek.fi
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Visit Finland 
markkinointiyhteistyö

Some-kanavat
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Sosiaalisen median kanavat
on valittu sen mukaan kuinka
ne tavoittavat kohderyhmän

ja kuinka hyvin ne mahdollistavat
visuaalisen sisällön jakamisen.
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Sosiaalisen median kanavat

www.flickr.com/photos/visitfinland | pinterest.com/visitfinland | instagram.com/ourfinland | youtube.com/visitfinland |

Facebook.com/visitfinland | twitter.com/OurFinland | weibo.com/ourfinland | Vkontakte.ru | Facebook.com/visitfinland.jp 
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SoMe-kanavien tarkoituksena

on levittää Visit Finlandin omaa

materiaalia sekä kannustaa Suomi-

fanit ympäri maailmaa jakamaan itse

tekemäänsä Suomi-sisältöä.
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Visit Finland Facebookissa

• Facebookissa (eng) Visit Finlandilla on yli 400 000 seuraajaa ja kasvu jatkuu

• Japanissa Visit Finlandissa on noin 50 000 seuraajaa
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Visit Finland SoMe

• Twitterissä Visit Finlandilla on jo lähes 19 000 (eng) + 9200 (jp) seuraajaa

• Instagramissa seuraajia on yli 8500 (eng) ja yli 2500 Japanissa

• Kiinalaisessa Weibossa seuraajia on yli 170 000
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Sosiaalisessa mediassa 
elämyksellinen ja visuaalinen,

laadukas ja massasta poikkeava
kuva-ja videosisältö on valttimme.
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Visit Finland Sosiaalinen media

• Visit Finland päivittää sosiaalisen 

median kanaviaan 24/7

• Sisällöt saavuttavat 

kymmeniätuhansia eri käyttäjiä 

pelkästään Facebookissa

• Visit Finland ei tee taktista 

markkinointia SoMe-kanavissa (ellei 

osa kampanjaa) mutta voit tarjota tai 

vinkata omaa laadukasta ja Suomen 

imagoa rakentavaa sisältöä Visit 

Finlandin SoMe-tiimille (Yhteystiedot 

mek.fi)



Yhteistyössä
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Visit Finland markkinointiyhteistyö

• Käykää tutustumassa 

VisitFinland.comin artikkeleihin ja 

vinkatkaa omista sivuistanne jos 

löydätte sopivan aiheen. Huom! 

myös Trade ja Media-osiot

• Varmistakaa, että tuotteenne löytyvät 

VisitFinland.comin Directorysta

• Seuratkaa Visit Finlandin SoMe-

kanavia ja vinkatkaa hyvästä 

sisällöstä

• Tutustukaa Visit Finlandin tarjoamiin 

markkinointimahdollisuuksiin ja 

ottakaa yhteyttä



Kiitos.

http://www.mek.fi/markkinointi-ja-myynti/visit-finland-kanavat/

mervi.holmen@visitfinland.com




