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OHJELMA 

Tervetuloa

- TripAdvisor  -sivuston näkyvyys
- majoitukset
- nähtävyydet
- ohjelmapalveluyritykset
- ravintolat

- yrityksen haltuunotto tai uuden yrityksen luominen

- profiilin hallinta hallintakeskuksessa



MAAILMAN SUURIN MATKAILUSIVUSTO

Matkan suunnittelusivusto, joka julkaisee sivustolle kirjautuneiden mielipiteitä matkakohteista, 
majoituksesta, ravintoloista ja elämyksistä. 

• 490 miljoonaa uniikkia kävijää kuukaudessa

• 8,4  miljoonaa majoitusta, ravintolaa ja nähtävyyttä 

• 795 miljoonaa arviota, joita n. 300 per minuutti

• Noin 2,800 uutta keskustelua joka päivä

• Yli 20  mediatuotemerkkiä mukaan lukien holidaylettings.co.uk, flipkey.com, thefork.com ja 
viator.com

Sivusto itsessään ei ole varauspalvelu eikä matkanjärjestäjä. 

Lähde: TripAdvisor, lokakuu 2019



MAASIVUSTOJA 49 KPL (28 KIELTÄ) 

- SUOMEN SIVUSTO KESÄKUUSTA 2014 >



MISTÄ MAISTA HAETAAN TIETOA SUOMALAISISTA 

MATKAILUYRITYKSISTÄ JA –ALUEISTA? – TOP 10

• Suomi

• Britannia

• USA

• Venäjä

• Japani

• Ranska

• Italia 

• Saksa

• Espanja

• Ruotsi
Lähde: TripAdvisor 2017



MITÄ YRITYS / KOHDE VOI TEHDÄ TRIPADVISORISSA

MAKSUTTA?
1. Esitellä omaa yrityksen toimintaa kuvin / tekstein 

2. Tarjota suoran varausmahdollisuuden kumppaneiden kautta

2. Hankkia aktiivisesti lisää suosituksia eri keinoin 

3. Vastata (huonoihin) arvosteluihin 

4. Lisätä muita yrityksen palveluita kuten ravintolan / kahvion

5. Lisätä widgettejä omalle sivustolle

Maksullinen laajempi näkyvyys & varausmahdollisuudet: voi lisätä suoran 

varauksen mahdollisuuden, tehdä paremman yritysesittelyn, markkinoida 

profiilin sijoittelulla sivustolla  (maksullinen : YritysExtra / majoitus, 

Premium / ravintola). 



MINKÄLAISTEN MAJOITUSPAIKKOJEN PROFIILEJA 

TRIPADVISORISSA JULKAISTAAN?



MINKÄLAISTEN MAJOITUSPAIKKOJEN PROFIILEJA EI

JULKAISTA?



ESIMERKKI MAJOITUKSESTA 

VARAUSMAHDOLLISUUDELLA, MUTTA ILMAN PROFIILIN 

HALLINNOINTIA



ESIMERKKI MAJOITUKSESTA ILMAN 

VARAUSMAHDOLLISUUTTA

https://www.tripadvisor.fi/Hotel_Review-g736824-d4589817-Reviews-Harman_Rati-Jarvenpaa_Uusimaa.html?m=19905










MAKSULLISET PALVELUT MAJOITUKSILLE

– TRIPADVISOR YRITYSEXTRA

• Yrityksesi puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja suoran 

verkko-osoitteen lisääminen, erikoistarjoukset, videoiden 

lisääminen, suora mobiililaitteiden soitto, yms.

• Hinta alk. 50 e / kk 

• https://www.tripadvisor.fi/BusinessAdvantage#/overview?_

k=qjnsul

https://www.tripadvisor.fi/BusinessAdvantage#/overview?_k=qjnsul




NÄE JA KOE -YRITYSPROFIILIT

• Matkailijaa kiinnostava yritys

• Yritys sopii lapsille

• Yrityksellä on virallinen nimi ja pysyvä osoite

• On avoinna suurelle yleisölle ja auki vähintään 12 peräkkäistä viikkoa 

vuodessa

• Useita eri kategorioita: vesiurheilua, työpajat, pysyvät esitykset, vuosittaiset 

tapahtumat, ulkoilma-aktiviteetit.. 

Kategoriat: 

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/227834947-Näe-ja-koe-

kategoriat

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/227834947-Näe-ja-koe-kategoriat


NÄE JA KOE -YRITYSPROFIILIT

• Veneretkiin ja vesiurheiluun kuuluvat retket ja elämykset, joihin sisältyy 

veneilyä, melomista, surffaamista tai muuta veteen liittyvää toimintaa.

• Kursseihin ja työpajoihin kuuluvat opettajan tai oppaan vetämät elämykset, 

joissa opitaan, tehdään tai rakennetaan jotakin yhden päivän 

aikana pysyvässä paikassa. Kurssin aikana tehtyjen esineiden on oltava 

asiakkaan saatavilla saman päivän aikana.

• Tapahtumaprofiilit on suunniteltu esittelemään TripAdvisor-matkailijoille 

tilapäisiä nähtäviä ja koettavia asioita, kuten esimerkiksi festivaaleja, 

paraateja ja asioita, jotka tapahtuvat vuosittain yhdessä paikassa



NÄE JA KOE -YRITYSPROFIILIT

• Hauskanpitoon ja peleihin kuuluvat monenlaiset aktiviteetit, kuten 

esimerkiksi mikroautoradat, keilahallit, elokuvateatterit, minigolf, 

seinäkiipeily, pakopelit ja ampumaradat.

• Luontoon ja puistoihin kuuluvat vuoret, rannat, luolat, puistot ja geologiset 

muodostelmat.

• Yöelämään kuuluvat baarit ja klubit. Baareihin kuuluvat kaiken tyyppiset 

baarit, joissa ihmiset käyvät lasillisella (jos yrityksessä tarjoillaan ruokaa, se 

kuuluu ravintoloihin). Klubeihin kuuluvat tanssiklubit ja komediaklubit.

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614647


NÄE JA KOE -YRITYSPROFIILIT

• Ulkoilma-aktiviteetteihin kuuluvat monenlaiset ulkoilmaelämykset ja -

paikat, kuten

- patikointi- ja pyöräilyretket

- ratsastus

- laskettelu- ja hiihtokeskukset 

- puistot, golfkentät ja uimarannat 

- Varustevuokraamot voidaan mahdollisesti luokitella ulkoilma-aktiviteetteihin, jos 

niistä voi vuokrata seuraavia varusteita: polkupyörät, sukset, lumilaudat, 

moottorikelkat, sup-laudat, veneet, kajakit, Segwayt, skootterit, moottoripyörät, 

mönkijät

- Shoppailu-kategoriaan sisältyy erityisesti matkailijoita kiinnostavia kohteita. 

Näihin kuuluvat ostoskeskukset, erikoisliikkeet, antiikkikaupat, lahjatavarakaupat

sekä kirpputorit ja katumarkkinat (ei ketjuliikkeet!)



NÄHTÄVYYDET > ”NÄE JA KOE”

• Pysyvä nähtävyys: museo, kirkko, puisto (puhelinnumero, 

aukioloajat)

• Kiertoajelu, päiväretket ja risteilyt = yritykset, ei yksittäiset 

retket

Virallinen nimi ja osoite, säännölliset aukioloajat

Sopii lapsille 

Auki vähintään 12 peräkkäistä viikkoa / vuosi

ESIMERKKI: SAPOKKA, KOTKA

• Ohjeet: http://bit.ly/1CVRDFg

https://www.tripadvisor.fi/Attraction_Review-g189936-d3164058-Reviews-Sapokka_Water_Garden-Kotka_Kymenlaakso.html
http://bit.ly/1CVRDFg


MAANTIETEELLINEN NÄHTÄVYYS – KUKA VAIN VOI 

LISÄTÄ!



MITEN TEHDÄ TRIPADVISORISSA?

ESIMERKKI: NATURA VIVA, HELSINKI 

• Natura Viva – melontaelämyksiä ja aktiviteetteja

Kuvaus: 999 merkkiä

https://www.tripadvisor.fi/ShowUserReviews-g189934-d2161909-r695239593-Natura_Viva-Helsinki_Uusimaa.html




RAVINTOLAT

Tarjolla ruokaa ja avoinna yleisölle

Säännölliset aukioloajat aikataulun mukaisesti

Auki vähintään 12 peräkkäistä viikkoa vuodessa

Voi olla: leipomot, kahvilat, ravintola

EI: juhla- tai häätilat, pop-up –ravintolat, baarit ja pubit!

• Bistro Gustaf

https://www.tripadvisor.fi/Restaurant_Review-g315777-

d12274222-Reviews-Bistro_Gustaf-Porvoo_Uusimaa.html

https://www.tripadvisor.fi/Restaurant_Review-g315777-d12274222-Reviews-Bistro_Gustaf-Porvoo_Uusimaa.html




MAKSULLISET PALVELUT RAVINTOLOILLE 

– TRIPADVISOR PREMIUM

• Yrityksesi storyboard, kolme parasta syytä ruokailla, tietoja 

kilpailijoista

• Mahdollisuus mainontaan (Sponsored)  

• Hinta alk. 25 e / kk 

• https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2763/esitte

lyssa-ravintoloiden-tripadvisor-premium

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2763/esittelyssa-ravintoloiden-tripadvisor-premium
https://www.tripadvisor.fi/Restaurant_Review-g189922-d13153658-Reviews-Nova_Restaurant-Rovaniemi_Lapland.html?m=19905


VAIKUTTAVATKO ARVIOT VARAUKSIIN?

Lähde: H Egan, TripAdvisor, 2014



MIKSI TÄRKEÄÄ SAADA HYVÄ ARVIO?

LAATU = TUOTTO

Jos hinta on sama, on 

3,9 x todennäköisyys että 

valitaan majoitus, jolla on 

parempi kupla-arvio.

76% ovat valmiita 

maksamaan enemmän 

majoituksesta, jolla on 

korkeampi kupla-arvio. 

Lähde: Tripadvisor 2017



JOSKUS NEGATIIVINEN ARVOSTELU ON 

ESTETTÄVISSÄ

1. ”Mainitsimme asiasta mutta henkilökunta ei tehnyt mitään”           

2. ”Meille sanottiin että asia korjataan, mutta mitään ei tapahtunut.”

3. ”Ei ollut mahdollista korjata asiaa, mutta oli selvä että yrittävät.”

4. ”Asia korjattiin välittömästi ja saimme syvät pahoittelut.”



ARVOSTELUIHIN VASTAAMINEN KANNATTAA AINA

65% 
Valitsee ja varaa mieluummin 
majoituksen jos arviossa on 
majoituksen johdon vastaus

85% 
Huomaavainen johdon antama 
vastaus negatiiviseen arvioon 
auttaa muuttamaan matkailijan 
mielipidettä 



KUINKA VASTATA?

KIITÄ

OLE POSITIIVINEN

TARJOA 

YHTEYDENOTTOA 

PAHOITTELE

KUTSU TAKAISIN

NÄYTÄ MITEN TÄRKEÄ 

PALAUTE ON



KUINKA SAADA LISÄÄ ARVIOITA: 

TRIPADVISORIN OMAT MATERAALIT

https://www.tripadvisor.fi/PromoTools-g736824-d10178274-Jarvenpaa_Tourist_Office-Jarvenpaa_Uusimaa.html


KUINKA SAADA LISÄÄ ARVIOITA: ARVOSTELUEXPRESS

Sähköpostiviesti lähetetään jopa 

tuhannelle asiakkaalle kerralla TA:n

hallintopaneelin kautta. TA:n mukaan 

33% enemmän arvosteluita:

• Kerää sähköpostiosoitteita –

kerro asiakkaalle miksi / pyydä 

lupa!

• Lähetä yrityksen tunnisteilla 

muutama päivä vierailun jälkeen

• Pidä viesti lyhyenä

https://www.tripadvisor.fi/ReviewExpress

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w595?mci

d=59740

https://www.tripadvisor.fi/ReviewExpress
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w595?mcid=59740


JA MUITA KEINOJA..

Oletko kohdannut muita tapoja matkustaessasi? 



MITÄ TEHDÄ TRIPADVISORISSA?

1. Kirjaudu hallinnoimaan omaa yritystäsi tai luo sille profiili

(tarkista onko joku asiakas jo luonut yrityksellesi profiilin)

2. Päivitä tiedot ja kuvat

2.   Hanki aktiivisesti lisää suosituksia eri keinoin

3. Vastaa (huonoihin) arvosteluihin

4. Lisää ravintola / kahvio erikseen

4. Omalle sivustolle voi lisätä widgettejä

5. Voit ostaa maksullisia lisäpalveluita YritysExtra (majoitus), 

Premium (ravintola). 



OMA YRITYKSESI?

1. EI VIELÄ 

TRIPADVISORISS

A

2. ON 

TRIPADVISORISS

A MUTTA SITÄ EI 

HALLINNOIDA

3. ON 

TRIPADVISORISS

A JA SITÄ 

HALLINNOIDAAN

Voit tarkistaa tilanteen:

https://www.tripadvisor.fi/Owners

https://www.tripadvisor.fi/Owners


HAE OMAA YRITYSTÄ: www.tripadvisor.fi/owner

s



HAE OMAA YRITYSTÄ: www.tripadvisor.fi/owner

s

Järvenpä

ä

Minnan 

Majoitus



OTA MAKSUTON PROFIILI HALTUUN:







KIRJAUTUMINEN ELI LIITTYMINEN JÄSENEKSI



YRITYKSEN EDUSTAJAN HENKILÖLLISYYDEN VAHVISTUS 

TRIPADVISORISSA

• https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w668

1. Puhelimitse – yrityksen puhelinnumero (ei henk.koht.). Valitse joko soitto tai 

tekstiviesti.

2. Helpoin ja nopein tapa: luottokortilla – ei veloitusta. Oma nimi kortissa. 

Jos ongelmia, soita +44 203 316 5019 

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w668






















HALUATKO OPPIA LISÄÄ TAI TARVITSETKO APUA?

TripAdvisor Insights

http://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights

Apua ja neuvoja:

Hallintokeskus > Ohjeet ja asetukset >

Apua ja ohjeita

Omistajien keskusteualue

Yhteys TripAdvisoriin:

Ohjeet ja asetukset > Ota yhteyttä Tripadvisoriin

http://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights


TEHTÄVÄ

1. Mieti millä keinolla yrityksesi saa paljon uusia arvioita

2. Arvioihin vastaaminen 

Kuka?

Mitä?

Milloin?



KIITOS!



PALKINNOT

• Travelers’ Choice > ”the best of the best” . 

Vuosittainen valinta. Listauksia eri 

kategorioissa: 

http://www.tripadvisor.fi/TravelersChoice-

Attractions

• http://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsight

s/n687/tripadvisor-palkintojen-

ansaitseminen-ja-yrityksen-mainostaminen

http://www.tripadvisor.fi/TravelersChoice-Attractions
http://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n687/tripadvisor-palkintojen-ansaitseminen-ja-yrityksen-mainostaminen


PALKINNOT

• Certificate of Excellence > majoituksille, 

nähtävyyksille ja ravintoloille. Kriteria: 

suositusten keskiarvo 4 tai enemmän ja 

viimeisen 12 kk aikana runsaasti suosituksia

• Tunnus omalle sivustolle: 

markkinointivälineet > verkkosivusto 

widgetit

• http://www.haikko.fi/blogi/tripadvisorin-

tunnustus-kartanon-ravintolalle-

erinomainen-kohde-2018

http://www.haikko.fi/blogi/tripadvisorin-tunnustus-kartanon-ravintolalle-erinomainen-kohde-2018

