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Anne Kaakkuriniemi
▪ Online-myynti / 

digitaalinen myynti
▪ Tuotekehitys
▪ Työpajat / koulutukset

Sähköposti: 
anne@idealarctic.com

Puhelin:
0400 174 194 

▪ Bokun Ehf.
▪ Arctic Adventures 
▪ FlowHouse Oy 
▪ Visit Levi 

▪ Matkailu YAMK 
▪ Matkailu Restonomi
▪ Digital Excellence Academy
▪ Tapahtumatuottaja
▪ Kansainvälisen 

matkailumarkkinoinnin &  
digitaalisen markkinoinnin 
opintoja

mailto:anne@idealarctic.com


MUUTTUVA 
ASIAKASKÄYTTÄYTYMINEN 

JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ



• Tours & Activities
(aktiviteetti- ja 
ohjelmapalvelusektori) on 
tällä hetkellä globaalisti 
erittäin suuren 
mielenkiinnon kohteena.

• Uusia myyjiä ja teknologioita 
tulee markkinoille nopeasti 



• Matkailualueen 
menestykselle on kriittistä 
miten matkailupalvelujen 
ydin eli digitaalinen 
tuoteinventaario, siihen 
liittyvät hinnat ja 
hintasäännöt ovat saatavilla.

• ”Kriittinen” kysymys →
tuoteinventaarion sijainti?



• Muistutus → huomioi 
yrityskohtaiset ratkaisut
– Toiminta ja valinnat oman 

yrityksen tarpeiden 
mukaan

• Kokonaiskuvan 
ymmärryksellä tärkeä 
rooli 



DIGITAALISEN MYYNNIN 
MAHDOLLLISUUKSIA  →

NYKYAIKAISET MYYNTIALUSTAT



• Suora myynti (+ mahdolliset integraatiot omaan käyttöön) 

• B2B-yhteistyö

• OTA-kanavat

• Agenttimyynti 

• Alueellinen yhteistyö 



SUORA MYYNTI YRITYKSEN OMALLA 

VERKKOSIVULLA 



Mistä on kyse kun digitaalista 
myyntiä kehitetään?

• Matkailijan polun / asiakaspalvelun 
edistämisestä

• Myynnin ja toimintatapojen 
kehittämisestä

• Alueen houkuttavuuden 
kehittämisestä yhteistyöllä



Digitaalisen myynti arjessa

• Työaikaa 

– kehittämiselle 
– uusien asioiden testaamiselle
– sisältömarkkinoinnin ja omien markkinointisuunnitelmien 

toteuttamiselle

• Muutosherkkyyttä! Tilannereagointia tarvittaessa



MYYNTILALUSTAN 
MARKETPLACE ELI 

B2B-YHTEISTYÖ 



Esimerkki: Bókun – reaaliaikainen myynti



ONLINE-
MATKATOIMISTOT 

ELI OTA`S



Tours & Activities OTA-kanavia 
esimerkiksi



Majoitus OTA-kanavia 
esimerkiksi



Online-matkatoimistot / 
jakelualustat → miksi? 
• Näkyvyys ja löydettävyys

– OTA:t yleistyvät, haastavaa 
kilpailla näkyvyydessä 

• Luotettavuus matkailijan silmissä



AGENTTIMYYNTI 



Agentti

▪ Jälleenmyyjä, jolla ei ole myyntialustaa käytössä

▪ Mahdollistetaan digitaalinen yhteistyö → offlinesta onlineen



ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 



Alueellinen jälleenmyyjä
• Yleisö valmiina

• Näkyvyys & löydettävyys

• Markkinointipanostukset

• Mikäli esim. 
alueorganisaatiot ei myyjä, 
ei ongelmaa



Mitä aktiivisemmin 
yritykset alueella toimivat, 
ja mitä onnistuneemmin 

alueellinen yhteistyö sujuu, 
sitä paremmin koko alue 

menestyy → yhteinen 
hyöty! 



Lopulta

▪ Perusteet kuntoon 
tässä asiassa, kuten 
kaikessa muussakin. 

▪ Askel askeleelta 
eteenpäin.



Tel +358 400 174 194
anne@idealarctic.com


