HUOM. Asiakkaat ja palvelupolut on luotu yhdistelemällä eri lähdeaineistoja, referenssiyritysten
asiakashaastatteluja sekä työryhmän omia kokemuksia. Palvelukokemus ei suoraan vastaa yhden
asiakkaan kokemusta.

PALVELUPOLKU

JUHLA-ASIAKAS
ENNEN
HÄÄPARI
Kia 28 v. ja Niko 30 v.
Hääpari on ollut yhdessä noin viisi ja
puoli vuotta. He kutsuvat häihinsä 70
vierasta ja kutsut lähetetään noin
puoli vuotta aikaisemmin.
Budjetin vuoksi hääparille on
tärkeää, että juhlapaikkaan voi varata
pitopalvelun tarvittaessa myös
muualta ja tilaan saa tuoda omat
juomat. Tilassa tulee olla myös
paikka bändille ja äänentoistolaitteet. Hääpari haluaa, että heidän
persoonallisuutensa ja rakkaus
matkustamiseen näkyy tilassa ja
häiden koristelussa.

TARVE

JÄLKEEN

AIKANA

KANAVAT

VARMISTUS

REITTI & TUNNELMA

TERVETULOA

TARJOILUT

TAUKO

AAMUTOIMET

AAMUPALA

KOTIMATKA

PALAUTE

• internet
• omat kokemukset
• suositukset
• keskustelupalstat
• sosiaalinen media (amoriini,
pinterest, instagram)

• toinen vierailu
• pöytäjärjestys ja koristelut
• juhlamenun valinta
• varausmaksun maksaminen

• hääauto
• reitti ja maisemat
• opasteet
• symboliikka

• fasiliteetit
• sauna / aamu-uinti

• monipuolisuus
• erityisruokavaliot
• yllätyksellisyys

• juhlien muistelu
• valokuvien silmäily

• palautelomake
• sosiaalinen media

• Miten juhlavieraat saapuvat?
• Voiko opasteita personoida?
• Onko pysäköintitila riittävä?
• Voiko palveluntarjoajalta
vuokrata hääautoa?

• menu
• monipuolisuus
• riittävät tarjoilut
• erityisruokavaliot
• hääkakku
• valaistus

• wc-tilat
• ympäristö ja piha-alue
• yhteiskuvat
• seurustelu

Hääpari ilahtuu, kun heille
kerrotaan esimerkkejä
suosituimmista hääpeleistä ja
ohjelmista.

• vastaanotto
• tervetuliaismaljat
• pöytien sijoittelu
• lahjapöytä
• juhlavieraiden opastus

• Olisiko lähellä jokin paikka,
jossa juhlavieraiden kannattaisi pysähtyä?

Morsian kirjoittaa palautetta
juhlatilasta hääaiheiselle
keskustelupalstalle
(www.suomi24.fi)

Morsianta kiinnostavat
erilaiset kuvat juhlatilasta,
ympäristöstä ja koristeluista
sekä hintatiedot ja tarjoiluehdotukset. Hääpari odottaa
palveluntarjoajalta nopeaa
vastausta.

TIEDON
ETSINTÄ

VARAUS

VALMISTELU

MATKA

PERILLÄ

• Mahtuvatko vieraat perhekunnittain samaan pöytään?
• Onko kaikista pöydistä hyvä
näkyvyys hääparin pöytään?

VASTAANOTTO

ESITTELY

Hääparilla on käytössä
yhteinen häshtag, jonka alle
he toivovat kuvia jaettavan
sosiaalisessa mediassa.

• Onko kahvipöytä sijoitettu
siten, että siihen on kaikilta
vierailta esteetön näkyvyys?

RUOKAILU

OHJELMA

Vierailla on erilaisia kulttuuritaustoja
ja toiveita erityisruokavalioiden
suhteen. Osa vieraista tarvitsee
myös apua liikkumiseen ja heille
esteettömyys on tärkeää. Pitkänmatkan takaa tulleet vieraat toivovat
ennen juhlien alkua rauhallista tilaa,
jossa he voivat tarvittaessa vaihtaa
juhlavaatteet.

Hääpari käy läpi kaikki
vaihtoehdot ja tekee
päätöksen hinnan, sijainnin,
tunnelman, fasiliteettien,
tarjoilujen, joustavuuden ja
palvelualttiuden perusteella.

TAUKO

YÖPYMINEN

TUTUSTUMINEN
• sopiva ajankohta / kesto
• tilat, fasiliteetit
• henkilökunta ja palvelu
• äänentoisto ja soittimet
• akustiikka ja valaistus
• tunnelmallisuus
• muuntelumahdollisuudet
• esteettömyys

PALMA -Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

Hääpari arvostaa, että he
pääsevät koristelemaan
juhlatilan hyvissä ajoin.
• Onko alueella / lähistöllä
hyviä kuvauskohteita?

2 PV.

AAMUTOIMET

• Jos vieraat olisivat jääneet
yöksi, niin olisiko heille ollut
mahdollista varata oma
kabinetti aamupalaa varten?

AAMUPALA

LÄHTÖ

KOTIMATKA

KOTONA

MAJOITUS

VALMISTAUTUMINEN
• kutsut, tarjoilut, ohjelma
• kukat ja somisteet
• valokuvaaja
• kampaaja ja meikkaus
• vaatteet
• muut juoksevat asiat

• Miten hääparille voisi
tuottaa tässä lisäarvoa?

• Miten ympäristön parhaita
puolia korostetaan?
• Mistä löytyy kuvauksellisia
paikkoja hääkuviin?

HÄÄVIERAAT
”vauvasta vaariin”
Häävieraat saapuvat ympäri Suomen
ja he arvostavat, että kohteeseen on
hyvä opastus ja siellä on kattavat
parkkipaikat, jotta heidän ei tarvitse
stressata saapumisesta, vaan he
voivat nauttia juhlasta.

Hääpari tilaa hotellissa
aamupalan huoneeseen, jotta
he saavat nauttia sen rauhassa kahdestaan.

ENSIVAIKUTELMA
• miljöö
• riittävä parkkitila
• lämpötila
• akustiikka
• tunnelma
• wc-tilojen sijainti / varustelu
• rauhallisuus
• Miten juhla näkyy pihalla?

ESITTELY

OHJELMA

• tilat ja ruoka
• henkilökunta
• hääparin huomioiminen

• perinteiset hääpelit
• seurustelu
• puheet

Palveluntarjoaja kertoo
persoonallisesti paikasta ja
häämenusta sekä antaa
hääparille yllätyslahjaksi
herkkukorin, jossa on muun
muassa pullo kuohuvaa.

HÄÄPARILLE TÄRKEÄÄ
• akustiikka ja valaistus
• toimiva äänentoisto
• esteetön näkyvyys
• ohjelman mielenkiintoisuus

• kapasiteetti
• hinta
• etäisyys
Hääpari yöpyy hotellissa.
Osalle pitkänmatkan
vieraista on varattu
majoitus juhlapaikan
lähistöltä ja osa vieraista
ajaa vielä illalla kotiin.
• Miten yöpaikkaa tarvitsevat vieraat olisi voitu
majoittaa juhlapaikalle?

JÄLKIMARKKINOINTI

UUSI
VARAUS

JÄLKIMARKKINOINTI

JUHLATILAN
LUOVUTTAMINEN
• tilan siivous (kuka hoitaa?)
• tilaan jääneet tavarat
• ylijääneet ruuat & juomat
• Miten tilan luovuttaminen
olisi vaivattominta?
• Miten yksityiskohtaisesti
juhlakomiteaa tulisi ohjeistaa?

TAKAISIN ARKEEN
• maksaminen
• kiitoskortit
• valokuvat
• kokemusten jakaminen
(tunnelma, paikka, ohjelma,
tarjoilut)
• Miten palveluntarjoaja voi
hyödyntää kokemuksia
markkinoinnissaan?

• kiitoskirje (mukana
muutama valokuva)
• ehdotuksia häämatkakohteesta
UUDET ASIAKKAAT?
Juhlissa vieraana ollut
nuoripari pohtii, että
sopisiko heille sama
juhlapaikka, sillä he ovat
myös menossa muutaman
vuoden päästä naimisiin.

