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KANSAINVÄLISET
MATKAILIJAPROFIILIT
PALMA -palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

MATKAILIJAT

Japanilaiset ovat monessa suhteessa samanlaisia kuin suomalaiset. Heillä on paljon samankaltaisia luonteen piirteitä, kuten hiljaisuus ja
pidättyväisyys, ja he arvostavat samoja asioita,
esimerkiksi luontoa ja rauhaa, turvallisuutta sekä
siisteyttä ja puhtautta. Matkailijoina japanilaiset
ovat hyväkäytöksisiä ja uteliaita ja päätöksenteon tueksi he tarvitsevat paljon taustatietoja –ja
kertomuksia. Suomelta he odottavat korkeaa
laatua, asioiden helppoutta, yksinkertaisuutta ja aitoutta. Japanilaiset saapuvat Suomeen
useimmiten usean maan kiertävillä ryhmämatkoilla tai erityiskiinnostuksen vuoksi (revontulet,
design, elokuvat).
Japanilaisten matkailu on erikoistumassa ja itsenäisten matkailijoiden määrä kasvaa.
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Matkailijat ovat valmiita viettämään pidempiä
aikoja yhdessä kohteessa, ja he ovat erityisen
kiinnostuneita paikallisesta elämästä ja luonnosta. Kiinnostus omaa terveyttä ja ympäristöä
kohtaan kasvaa voimakkaasti. Suomi on japanilaisten matkailijoiden keskuudessa suosittu
maa ja Suomeen liittyvät mielikuvat ovat melko
stereosyyppisiä; luontoon, talveen, muumeihin,
järveen sekä Joulupukkiin liittyviä. Suomi on japanilaisille kaunis, harvaanasuttu ja rauhallinen
maa, joka on täynnä metsiä ja järviä. Japanilaiset odottavat matkustaessaan kohteilta ja palveluilta erinomaista hinta-laatu suhdetta ja mikäli matkailuyritys haluaa panostaa japanilaisiin
asiakkaisiin, markkinointi ja ohjeistus olisi olla
saatavilla japaniksi.

Toinen tapa saada tehokasta näkyvyyttä ja
myyntiä Japanissa kohtuullisemmilla kustannuksin on kumppanuusmarkkinointi (affiliate
marketing), jossa kumppaneille maksetaan esimerkiksi verkkoliikenteen ohjaamisesta alueen/
yrityksen verkkosivuille tai myynnin aikaansaamisesta.
Bloggaus tai oman alueen esiin saaminen suositussa japanilaisessa blogissa voi tuoda paljon
näkyvyyttä matkakohteelle. Omat verkkosivut
kannattaa kustomoida Japaniin sopiviksi, eikä
tehdä pelkkää teknistä käännöstä suomen- tai
englanninkielisistä sivuista. Japanilaisilla sivuilla
voi olla paljon tekstiä, sillä japanilaiset ovat siihen tottuneet ja ovat suvaitsevaisempia suuria
tekstimääriä kohtaan kuin esimerkiksi eurooppalaiset tai yhdysvaltalaiset.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161181/urn_nbn_fi_uef-20161181.pdf

JAPANILAISET

Matkakohdetta markkinoitaessa on tärkeää,
että kohteesta on tarpeeksi tietoa saatavilla
useissa eri kanavissa, sillä jos kukaan ei suosittele kohdetta, eikä tietoa ole tarpeeksi tarjolla,
japanilainen ei valitse sitä matkakohteeksi.

KENEN KANSSA MATKUSTAA

SUOSITUIMMAT MATKATYYPIT

MISTÄ TIETOA ETSITÄÄN

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Ryhmä
Puoliso
Ystävät
Perhe

Lomamatka
Liikematka
Kokoukset, tapahtumat, konferenssit
Sukulaisten tapaaminen lomalla

MIKÄ SUOMESSA KIINNOSTAA

ODOTUKSET KOHTEELLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luonto ja luonnonilmiöt
Uuden ja ainutlaatuisen kokeminen
Luontoaktiviteetit ja patikointi
Eksoottisuus
Erilaisuus ja seikkailullisuus
Turvallisuus
Elämäntapa, suomalaisuus
Muotoilu ja arkkitehtuuri
Elokuvat ja musiikki (pyhiinvaellus)

MATKUSTAMISEN MOTIIVIT
1.
2.
3.
4.
5.

Pako kaupungista, irti arjesta
Rentoutuminen
Oppiminen
Elämykset
Luonto

VALINTOIHIN VAIKUTTAA
•
•
•

Suositukset ja “puskaradio”
Riittävä infomaatio japanin kielellä
Hinta-laatu-suhde
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Henkilökohtaista tilaa
Epäsuoruutta ja huomioonottamista
Materiaalia ja infoa japaninkielellä
Siisteyttä
Laadukasta asiakaspalvelua
Laadukkaita tuotteita
Yksityiskohtia ja estetiikkaa
Turvallisuutta ja täsmällisyyttä
Paikallista kulttuuria ja perinteitä
Tarkkoja ennakkotietoja

SUOSITUIMMAT AKTIVITEETIT
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Nähtävyydet, luonnon nähtävyydet
Kulttuurikohteet ja -tapahtumat
Ostokset
Ravintolat –ja ruokakulttuuri
Kylpylät
Huvipuistot ja eläintarhat
Talviaktiviteetit
Lepo ja rentoutuminen

Internet
• Google
• Yahoo
• Rakuten Travel
• Expedia Travel
• Trippeace
• Tabippo

2.

Some
• Line
• Google+
• Facebook
• Twitter

3.
4.
5.
6.

Blogit
Matkatoimistot
Esitteet ja painetut materiaalit
Televisio ja muu media

KASVAVAT TRENDIT
•
•
•
•
•

Terveys –ja hyvinvointimatkustus
Luontomatkailu
Oppiminen
Paikallisuuden kokeminen
Ruokamatkailu

MATKAILIJAT

Verkkosivuillla saksalaisille on tärkeää muiden matkailijoiden aiemmat kokemukset ja
suositukset kohteista, verkkosivujen helppokäyttöisyys, kuvat sekä hyvät tarjoukset.
Saksalaiset odottavat sivuilta laajasti informaatiota omalla äidinkielellään ja interaktiiviset kartat, joissa näkyvät majoituskohteet
ja arvioinnit, koetaan hyödyllisiksi.
Markkinoinnissa on hyvä nostaa esiin
alueen vahvuudet ja positiiviset ominaisuudet, kuten luonto, paikalliskulttuuri ja aktiviteetit.

Saksalaisten matkailijoiden mielikuvissa Suomi
on vihreä, koskematon ja puhdas maa, jossa
pitkä ja pimeä talvi ja valoisat kesät. Suomen
luonnossa vetovoimaista saksalaisille on puhtaus, koskemattomuus, erämaisuus, aktiviteettimahdollisuudet sekä omatoiminen patikointi
ja liikkuminen. Suomessa koetaan olevan ainutlaatuista hiljaisuutta ja tilaa, mikä mahdollistaa
irtautumisen työkeskeisestä kaupunkilaisarjesta.
Saksalaiset arvostavat Suomessa järjestelmällisyyttä sekä asioiden toimivuutta. Tärkeimpiä
tekijöitä matkakohteen valintaa tehdessä ovat
turvallisuus ja aktiviteettien laatu, jonka jälkeen
luonto, hintataso, mahdollisuus omatoimiseen
toimintaan ja ilmaston soveltuvuus.
Saksalaisten matkailijoiden keskuudessa
nousevia matkustustrendejä ovat hyvinvointi-,
4 / PALMA -kansainväliset matkailijaprofiilit

pyöräily- ja risteilymatkustaminen ja suosituimpia matkailun muotoja tällä hetkellä perhe,ranta-, rentoutumis –ja luontomatkat. Suosituin
majoitusvaihtoehto on hotelli, jonka jälkeen saksalainen majoittuu mieluiten mökissä.
Saksalaiset ovat tottuneita matkustamaan
eikä lomamatkoista olla valmiita luopumaan.
Saksan hyvä taloudellinen tilanne, matala verotus ja kuluttajien luottamus talouteen vaikuttavat
matkailuun tehtäviin investointeihin positiivisesti. Saksalaiset tekevät vuosittain useita lyhyempiä matkoja koti – tai naapurimaassa sekä 1-2
pidempää ulkomaanmatkaa. Iäkkäämmät saksalaiset matkustavat runsaasti myös sesonkien
ulkopuolella. Suomessa saksalaiset matkustavat
pääosin Helsinkiin ja Lappiin.

Elämysten korostaminen ja tunteiden herättäminen jo ennen matkaa on tärkeää ja
kuvissa on hyvä tuoda esille selkeä yhteys
suomalaisuuteen tai matkakohteeseen.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161179/urn_nbn_fi_uef-20161179.pdf
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/30754/Niskanen_Jenna_Pihlaja_Krista.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96691/Heidi_Laine.pdf?sequence=1

SAKSALAISET

Saksalainen matkailija tekee päätökset
matkustamisesta yleensä 4-6 kuukautta ennen matkaa, joten markkinointi on aloitettava puoli vuotta ennen uuden kauden käynnistymistä.

KENEN KANSSA MATKUSTAA

VALINTOIHIN VAIKUTTAA

SUOSITUIMMAT AKTIVITEETIT

•
•
•

•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Puoliso
Ystävä/matkakumppani
Lapset

MITEN MATKUSTAA
•
•
•
•
•

Omalla autolla
Saapuu lentäen / laivalla ja vuokraa auton
Majoittuu ensisijaisesti hotellissa
Sen jälkeen mökeissä
Rahaa käytetään majoitukseen, ostoksiin,
elintarvikkeisiin, ravintoloihin, kahviloihin

MIKÄ SUOMESSA KIINNOSTAA
•
•
•
•

Luonto
Maisemat
Ihmiset
Yhteiskunta

MATKUSTAMISEN MOTIIVIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rentoutuminen, rauha, hiljaisuus
Pako kiireestä ja stressistä
Vapaus ja laiskottelu
Aurinko ja lämpö
Luonto ja maisemat
Halu viettää aikaa perheen kanssa
Aktiviteetit
Paikallisten kohtaaminen
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Hintalaatu-suhde
Ystävien ja tuttavien suositukset
Matkakohteiden saavutettavuus
Matkakohteiden turvallisuus
Luonto
Aktiviteettien määrä

SUOSITUIMMAT MATKATYYPIT
•
•
•
•
•
•

Rantaloma
Kiertomatkat
Lepoloma
Luontoloma
Perheloma
Elämysloma

ODOTUKSET KOHTEELLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korkeaa palveluiden laatua
Puhtautta ja siisteyttä
Turvallisuutta
Luontoarvojen, ekologisuuden huomiointi
Järjestelmällisyyttä ja toimivuutta
Informaatiota omalla äidinkielellä
Selkeyttä (opasteet yms.)
Elämyksellisyyttä (majoitus ja ruoka)
Hyviä saksankielisiä verkkosivuja
Hyvää näkyvyyttä SoMessa (Facebook)
Yksityiskohtaista tietoa alueen
aktiviteeteista omalla äidinkielellä

Retket lähiympäristöön
Kansallisista erikoisuuksista nauttiminen
Ostokset
Järvessä uiminen
Lepääminen ja nukkuminen

MISTÄ TIETOA ETSITÄÄN
1.

Internet
• matkailukohteiden verkkosivut
• Google
• Expedia
• Holiday Check
• Online matkailuportaalit

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Some (esim. Facebook)
Esitteet, artikkelit ja julkaisut
Painetut matkaoppaat
Matkatoimiston neuvonta
TV-ohjelmat (matkailu)
Blogit nousussa

KASVAVAT TRENDIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteetti ja multiaktiviteetti-lomat
Slow-teema & Wellness
Pyörämatkat
Risteilymatkat & asuntovaunumatkat
Yksilölliset, personoidut tuotteet
Kestävät arvot
Kaupunkilomat
Lifecoaching-matkat
Patikointi ja retkeily & melontamatkat

MATKAILIJAT
Venäjällä kaikkeen tekemiseen menee paljon aikaa ja tekemiseen liittyy paljon kilpailua. Osittain
tästä johtuu, että he eivät luota kehenkään täysin, etenkään vieraisiin ihmisiin. Näistä lähtökohdista lomamatkan ostaminen on stressaava tilanne; venäläisen on vaikea tietää, mihin tietoon,
matkanjärjestäjään tai yritykseen voi luottaa. He
ovat spontaaneja ja tekevät päätöksiä nopeasti.
Venäläiset ovat matkustuskokemustensa
kasvaessa koko ajan tiedostavampia lomansa
suhteen. He ottavat asioista selvää ja heille on
pystyttävä tarjoamaan uusia, erilaisia kokemuksia ja elämyksiä. Venäläisten mielestä matkailutuotteen laatuun vaikuttavat tärkeimpänä ihmiset ja he ovatkin kiinnostuneita yrityksistä, ja
etenkin ihmisistä yrityksissä.
Venäläisten matkailijoiden positiiviset mielikuvat Suomesta liittyvät pääosin luontoon, rauhaan ja edulliseen hintatasoon. Toisaalta taas
Suomi ja suomalaiset nähdään jopa tylsänä
maana ja kansana, jonka kohteista ei ole riittävästi tietoa ja, jossa tekeminen vaatii vaivaa ja
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liikaa perehtymistä. Venäläisten matkailua ohjaavat vahvasti viralliset loma-ajat sekä pitkät viikonloput. Matkailun kysynnässä korostuvat tällä
hetkellä erityisesti taloudellinen ja poliittinen
ympäristö. Venäläisille markkinoitaessa on keskityttävä siihen, mitä alueella on tarjota ja hakea
vahvuudet sitä kautta. Myös sesonkien vaihtelu
ja niille suunnatut tuotteet ovat myyntivaltteja.
Matkailumarkkinointi on syytä tehdä venäjänkielellä, venäläisissä yhteisöpalveluissa. Tämä
sopii erityisesti tietoisuuden herättämiseen, jonka jälkeen matkailija aloittaa omatoimisen tiedonetsinnän. Verkkosivuilla venäläisille on tärkeää,
että he pystyvät tekemään varauksen suoraan
sivujen kautta ja että sieltä löytyy tiedot alueen
aktiviteeteista. Yrityksen yhteystiedot tulee myös
olla selvästi näkyvillä, samoin kuin kuvat, hinnat
ja peruutusehdot sekä selkeät ajo-ohjeet ja kartat. Venäläinen varaa mieluiten matkansa Booking.com:sta, venäläisestä matkatoimistosta,
tuttavien kautta, yritysten verkkokaupoista, sähköpostitse suoraan, yrityksestä ja puhelimitse.

Venäläiset rakastavat alennuksia ja bonuksia! Uutena vuotena Suomessa vierailee valtava määrä venäläisiä. Varsinkin niiden talvikohteiden, jotka kaipaavat lisää asiakkaita
kesällä, kannattaa käyttää tilanne hyväkseen
ja markkinoida kesätuotettaan tälle kohderyhmälle sekä tarjota houkuttelevia tarjouksia.
Venäläiset huippubloggaajat, ja eritoten naiset, ovat seurattuja ja melko vaikutusvaltaisia
hahmoja venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa. Blogien kautta pystyy vaikuttamaan
erityisesti perheenäitien näkemyksiin ja tätä
kautta voi pyrkiä muokkaamaan koko venäläisen keskiluokan matkailumieltymyksiä. Oman
yrityksensä näkyvyyttä voi parantaa esimerkiksi
kutsumalla bloggaajia kylään.
Sosiaalisen median markkinoinnissa on
syytä panostaa valokuviin, joissa kuvataan venäläisiä perheitä ja kaveriporukoita yhdessä
matkakohteessa. On myös tärkeää seurata,
mitä omasta alueesta / yrityksestä puhutaan
sosiaalisessa mediassa, ja reagoida sekä positiiviseen että negatiiviseen palautteeseen.
Jotta positiivinen sana sosiaalisen median
kanavissa leviäisi, on venäläiset matkailijat
pidettävä tyytyväisinä ja heidän odotuksensa
on parempi ylittää.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96798/Viinikainen_Laura.pdf?sequence=1
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161183/urn_nbn_fi_uef-20161183.pdf

VENÄLÄISET

Suosittelut purevat parhaiten! Paras markkinointikeino Venäjällä on tyytyväinen asiakas, joka kertoo lomakokemuksistansa laajalle tuttava- ja sukulaisjoukolle, jotka luottavat
ennemmin ystäväänsä, kuin mainosmaailman
informaatioon.

KENEN KANSSA MATKUSTAA

ODOTUKSET KOHTEELLE

SUOSITUIMMAT AKTIVITEETIT

1.
2.
3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

Puoliso
Perhe
Ystävät

MIKÄ SUOMESSA KIINNOSTAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostokset		
Luonto ja rauha
Hyvä ja korkeatasoinen palvelutarjonta
Hyvät kulkuyhteydet
Siisti, rakennettu ympäristö
Ystävälliset ihmiset
Hyvä hintataso, taxfree
Turvallisuus
Juhliminen

MATKUSTAMISEN MOTIIVIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maisemanvaihdos
Uuteen kulttuurin tutustuminen
Rentoutuminen & hiljaisuus
Liikunta ja tekemisen vapaus
Ilmasto ja koskematon, puhdas luonto
Historia, perinteet ja paikallisuus

SUOSITUIMMAT MATKATYYPIT
•
•
•
•
•

Mökki- ja hotellilomat
Bussikiertomatkat
Hyvinvointilomat
Omalla autolla tehdyt kiertomatkat
Risteilyt
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Vieraanvaraisuus ja palvelualttius
Kiireetön ilmapiiri
Info ja palvelu omalla äidinkielellä
Ekstroja, pieniä lahjoja ja lisäpalveluita
Korkeatasoista majoitusta
Mökeiltä omakotitalon mukavuuksia
Turvallisuus
Selkeitä hintatietoja
Tietoa alueen toimijoista venäjäksi
Maukasta ruokaa
Arjen luksusta
Uusia ohjelmapalveluita venäjäksi

Rahaa käytetään matkalla eniten ravintolaja kahvilapalveluihin, majoittumiseen, kylpyläja kulttuuripalveluihin.

VALINTOIHIN VAIKUTTAA
•
•
•
•

Suositukset ja “puskaradio”
Hinta-laatusuhde
Tarjoukset
Selkeä info venäjänkielellä

KASVAVAT TRENDIT
•
•
•
•
•
•

Hyvinvointi
Terveys
Ruokamatkailu (kurssit, paikallisuus)
Koulutus (kesäleirit)
Wildlife ja kalastus
Rauhalliset mökkilomat

Matkailukeskittymät/teemakohteet
Talvilomat
• Moottorikelkkailu & poroajelut
• Laskettelu ja lumikenkäily
• Pilkkiminen

4.
5.

Kaupunkikohteet ja kylpylät
Luonto, kansallispuistot, luontoaktiviteetit
• Kalastus
• Pyöräily
• Melonta
• Sienestys ja marjanpoiminta

6.
7.
8.
9.

Mökkikohteet
Kulttuurikohteet
Ostokset
Wellbeing-lomat

MISTÄ TIETOA ETSITÄÄN
1.
2.
3.
4.
5.

Internet
(Google, Yandex, Tripadvisor, Booking.		
com, Visit Finland)
Sosiaalinen media
(Facebook, Vkontakt, Odnoklassik,
Vinskogo, Instagram, foorumit)
Blogit
Matkatoimistot
Esitteet ja painetut materiaalit

MATKAILIJAT
Kiina on hyvin hierarkkinen yhteiskunta ja sen lisäksi Kiinassa vallitsee vahva yhteisöllisyys, joka
näkyy muun muassa siinä, että Kiinassa syödään
ja harrastetaan yhdessä sekä matkustetaan yhdessä. Maassa arvostetaan yhä perinteisiä arvoja,
kuten perheestä ja lapsista huolehtimista. Päätösten takana on usein yinin ja yanin tasapaino,
perhesiteet, auktoriteetit, ihmistenväliset suhteet
ja yliluonnollisten voimien palvonta.
Hyvien kauppasuhteiden rakentamiseen tarvitaan kärsivällisyyttä, kulttuurin ja uskontojen
tuntemusta ja hyviä suhdeverkostoja. Suosittelijat
ovat tärkeitä ja ilman toimivaa suhdeverkostoa
asiat eivät etene. Matkailun käynnistymisen ja kasvun on mahdollistanut Kiinan talouden muutos
suunnitelmataloudesta markkinaorientoituneeseen, poliittinen vapautuminen sekä muuttuvat
ja monipuolistuvat sosiokulttuuriset arvot. Nämä
tekijät ovat johtaneen kohonneeseen tulotasoon
ja elintasoon, kaupungistumiseen, keskiluokan
kasvuun sekä aiempaa suurempaan painotukseen
vapaa-aikaa ja matkailua kohtaan. Kiinalaiset mat8 / PALMA -kansainväliset matkailijaprofiilit

kailijat ovat jo maailman merkittävin matkailijaryhmä lukumääräisesti ja rahamäärällä mitattuna.
Eurooppa on kiinalaisten halutuin ulkomaan
kohde, joten Suomen kilpailijoita ovat periaatteessa kaikki Euroopan maat. Suomi kuuluu kiinalaisille Pohjois-Euroopan kierrokseen ja tavallisesti
tämä tarkoittaa päivää Helsingissä. Kiinan hakukoneissa Suomi näyttäytyy ennen kaikkea Helsingin ja Lapin nähtävyyksien kautta.
Matkailun muotoihin on syntynyt perinteisen ryhmämatkan rinnalle pienryhmien matkoja,
osittain ohjattuja ryhmämatkoja sekä täysin itsenäisesti järjestettyjä matkoja. Tyypillisen kiinalaisen ulkomaanmatkailija on useimmiten korkeasti
koulutettu, naimisissa sekä työelämässä, usein
johtavassa asemassa oleva henkilö. Nuorempi
sukupolvi on se, joka näyttää kiinalaisen ulkomaanmatkailun tulevaisuuden, sillä he ovat tulevaisuudessa suurin matkustava ryhmä ja selvästi
edeltävää sukupolvea erilainen. He ovat huomattavasti seikkailunhaluisempia ja hakevat riippumattomuutta matkoillaan.

Kiinalaiset matkailijat ovat kiinnostuneita
kulttuurista, historiasta ja paikallisista traditioista sekä suomalaisesta elämäntavasta ja
arjesta. Kohteisiin liittyvät tarinat avaavat heille
maan elämäntapaa laajemmin.
Kiinalaiset ovat viehtyneitä superlatiiveihin,
joten heille markkinoitaessa on syytä käyttää
ylistäviä sanoja (kaunein, puhtain, premium,
luksus, uniikki, maailmankuulu jne.) matkakohteen tuotteista, palveluista ja nähtävyyksistä.
Kuvat ja videot helpottavat kommunikaatiota. Niitä haetaan ja jaetaan internetissä ja sosiaalisessa mediassa niin matkailijoiden itsensä
kuin matkanjärjestäjienkin toimesta.
Kiinan internet on osin suljettu ja tietoa haetaan lähes pelkästään kiinankielisiltä sivuilta.
Markkinoilla on näin ollen mahdollista pärjätä
ainoastaan kiinankielisillä sivuilla ja .cn domainilla. Kiinalaiset matkailusivustot ovat monesti
täysverisiä sosiaalisen median alustoja ja käyttäjien luomat tiedot kohteista ovat erittäin kattavia.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151187/Sinisalo_Kiinalainen%20matkailija_raportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161182/urn_nbn_fi_uef-20161182.pdf

KIINALAISET

Markkinointi vaatii jatkossa kaksisuuntaista
strategiaa. Toisaalta on palveltava niitä, jotka kaipaavat matkoillaan kiinalaisia piirteitä ja
toisaalta niitä, jotka eivät vaadi sopeutumista,
vaan hakevat yksilöllisempiä kokemuksia.

KENEN KANSSA MATKUSTAA

SUOSITUIMMAT MATKATYYPIT

MISTÄ ETSII TIETOA

•
•
•

1.
2.
3.
4.

1.

Ryhmä
Ystävä tai kumppanin kanssa
Perhe

MITEN MATKUSTAA
•
•
•

Lentäen perille
Ryhmämatka bussilla
Vuokra-autolla (hyvin harvinaista vielä)

MIKÄ SUOMESSA KIINNOSTAA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luonto ja puhtaus
Eksoottisuus
Korkea kulttuurinen kehittyneisyys
Rauhalliset ja puhtaat kaupungit
Kauniit maisemat
Ystävälliset ihmiset
Turvallinen ruoka
Hyvä julkinen liikenne

MATKUSTAMISEN MOTIIVIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erottautuminen
Pako arjesta
Status ja tunnustus
Tieto ja oppiminen
Uudet kokemukset / seikkailu
Länsimaisen kulttuuri / historia
Rentoutuminen ja hyvinvointi
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Lomamatka ryhmässä
Liikematka
Räätälöity matka
Teemamatka

• Baidu (=Google)
• Haosou
• Sogou
• Dao Dao (=TripAdvisor)
• Youku ja Tudou (=YouTube)

ODOTUKSET KOHTEILTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turvallisuutta ja vakautta
Luotettavaa ja innokasta palvelua
Vetovoimaisuutta, tarinoita ja taustoja
Joustavuutta
Järkevää hinnoittelua - selkeästi esillä
Kiinalaisen kulttuurin ymmärtämistä
Tasa-arvoista kohtelua ja kunnioitusta
Infomaatiota kiinankielellä - opaspalvelut
Vinkkejä vapaa-ajan aktiviteeteista
Mahdollisuutta vetäytyä oman kulttuuriin

VALINTOIHIN VAIKUTTAA
•
•
•
•

Hinta
Vetovoima
Suositukset
Matkatoimistot (yhteisöllisyys)

SUOSITUIMMAT AKTIVITEETIT
1.
2.
3.
4.
5.

Ryhmässä tehtävät aktiviteetit
Valokuvaus
Ostokset
Autourheilu
Kulttuuri ja historia

Internet

2.

Some
• Renren (=Facebook)
• Sina Weibo (=Twitter)
• WeChatQzone

Amazon, Google, Bing, Microsoft ja
Wikipedia ovat käytössä, mutta näistäkin
on olemassa täysin lokalisoidut versiot.
3.
4.
5.

TV
Matkatoimistot ja messut
Esitteet ja painetut materiaalit

KASVAVAT TRENDIT
•
•
•
•
•
•
•
•

Niche-matkailu
Teemamatkailu
Veneily
Fanimatkailu, idoli määrittelee kohteen
Maraton-matkat
Risteilymatkat
Kaipuu yksinkertaisuuteen / alkuperään
Paikalliskulttuurit ja puhdas ruoka

MATKAILIJAT
Brittiläiset ovat yksi maailman suurimmista matkustajaryhmistä. Britanniassa matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen määrä kasvaa huimaa vauhtia ja erityisesti
varakkaat hyödyntävät asiantuntijoita, jotka tietävät
ja tuntevat kohteet sekä asiakkaidensa tarpeet. Suomessa brittiläisiä matkailijoita kiinnostavat erityisesti
talviaktiviteetit ja luonnon vetovoimatekijät. Brittiläiset ovat Lapin matkailijoiden suurin ryhmä ja yöpymisten perusteella heitä on jopa 28 % talvisesongin
matkailijoista.
Suomea ja erityisesti Lappia on myös viimeisten
vuosien aikana nostettu mediassa voimakkaasti. Esimerkiksi Financial Times nosti vuonna 2017 Suomen
yhdeksi kiinnostavimmista matkakohteista.
Brittiläisillä on matkailijoina huono maine, sillä
usein heidät mielletään stereotyyppisesti äänekkäiksi
ja humalaisiksi buffetissa ahmijoiksi.
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https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/128908/Simola_Tiina.pdf?sequence=1
https://www.news.com.au/travel/world-travel/europe/documentary-reveals-british-tourists-to-be-truly-awful/news-story/4227fc044bb842d8f4635cc795aaee5f

BRITTILÄISET

xxxx

KENEN KANSSA MATKUSTAA

ODOTUKSET KOHTEELLE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puoliso
Lähin perhe
Ryhmä aikuisia
Laajennettu perhe
Yksin
Ryhmä ystäviä, jossa mukana myös lapsia

MIKÄ SUOMESSA KIINNOSTAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talviaktiviteetit
Joulupukki
Revontulet ja sauna
Villieläinten katselu
Musiikkifestivaalit ja kulttuuri
Kaupunkilomat
Metsänantimet ja patikointi
Hyvinvointilomat
Yhdistelmäpaketit Tukholma/Tallinna

SUOSITUIMMAT MATKATYYPIT
•
•
•
•
•

Kaupunkiloma
Rantaloma
Maaseutuloma
All-inclusive loma
Luonto –ja aktiiviloma

VALINTOJEN VAIKUTTAA
•
•
•

Turvallisuus
Hinta-laatusuhde
Asiantunteva palvelu varausvaiheessa
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Laatua
Puhdasta luontoa
Turvallisuutta
Monipuolista tarjontaa
Hyvää hinta-laatusuhdetta
Joustavaa asiakaspalvelua
Asiakaslähtöisyyttä
Hyviä liikenneyhteyksiä ja saavutettavuutta
Hyvin organisoituja palveluja

MISTÄ TIETOA ETSITÄÄN
1.

Internet
• hinnat
• aukioloajat
• sijainti
• kohteen vastuullisuus ja periaatteet
• majoitus

2.
3.

Some
Matkatoimistot

MATKAILIJAT
Suomalainen matkailija ei yleensä vaadi liikoja,
eikä marise turhasta. Suomalaiset ovat usein kielitaitoisia ja tottuneita matkustamaan. He haluavat
matkoillaan irroittautua arjesta, rentoutua, nähdä
maailmaa ja saada uusia kokemuksia. Myös sää
on merkittävä syy matkustamiselle ja matkakohteiden valinnalle. Kotimaassa matkailu ajatellaan
halvemmaksi vaihtoehdoksi, sillä kohteiden välillä
on helppo liikkua omalla autolla. Muuten majoittuminen ja ulkona syöminen ovat hintatasoltaan
kalliimpaa kuin esimerkiksi Baltian maissa.
Suomalaiset tekivät vuonna 2017 noin 26,8
miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joista 6,8 miljoonaa
matkaa sisälsi ainakin yhden yöpymisen maksullisessa majoituskohteessa. Näistä matkoista noin
20 prosenttia, eli 1,4 miljoonaa, suuntautui Uudellemaalle. Muita suosikkikohteita olivat Pirkanmaa
ja Lappi. Lappiin suomalaiset matkustivat mieluiten keväthangille tai ruska-aikaan, mutta muualla
Suomessa kesäkuukaudet olivat suosituin ajankohta. Suurista kaupungeista matkailijoita kiinnostivat erityisesti Helsinki, Tampere ja Turku.
Matkojen määrä kasvoi hieman edellisen
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vuoden tasosta ja suomalaiset lisäsivät matkailuaan erityisesti hotelleissa ja vuokramökeillä.
Kotimaan matkojen suosio lisääntyi eniten alle
35-vuotiainen keskuudessa. Lähes 80 % kaikista
kotimaan matkoista tehtiin henkilöautolla, mutta
myös julkisilla liikennevälineillä matkustaminen
lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Suomalaiset yöpyivät maksullisissa kohteissa yhteensä
16,4 miljoonaa kertaa, joista 63 % yövyttiin joko
hotellissa, lomakylässä tai leirintäalueella ja 35 %
vuokramökeissä.
Vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkoja tehtiin
vuonna 2017 lähes 20 miljoonaa. Näillä matkoilla yövyttiin joko omalla mökillä tai sukulaisten /
tuttavien luona. Kolme miljoonaa matkoista suuntautui Uudellemaalle ja niistä noin puolet Helsinkiin. Ilmaismajoitusmatkojen vilkkainta sesonkia
on kesäkuukaudet, joiden aikana tehtiin lähes
kolmannes vuoden matkoista.
Työmatkoja Suomessa tehtiin noin 3,8 miljoonaa, joista 59 % kesti vain yhden yön. Työmatkojen
määrä pysyi lähes samana kuin vuonna 2016. 62 %
työmatkoista tehtiin omalla autolla ja 18 % junalla.

Suomalaiset arvostavat helppoutta varsinkin, silloin kun matkalla ollaan pienten lasten
kanssa. Kun perheelle sopiva lomakohde on
löytynyt, niin sinne palataan usein seuraavanakin vuonna.
Suomalaiset ovat innokkaita esittelemään
vierailleen oman kotikaupunkinsa nähtävyyksiä ja erikoisuuksia. Suositukset vaikuttavat
paljon suomalaisten matkailuun ja kokemuksia jaetaan innokkaasti esimerkiksi somessa,
työpaikan taukohuoneissa ja kaveripiirin yhteissä illan vietoissa.
Markkinoinnissa on tärkeää nostaa esiin
alueelliset vahvuudet ja ominaisuudet, kuten
tapahtumat, aktiviteetit ja harrastusmahdollisuudet.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu], http://www.stat.fi/til/smat/2017/smat_2017_2018-03-29_tie_001_fi.html
https://messukeskus.com/press-release/matkailututkimus-2018-suomalaiset-matkustavat-pois-arjesta-ja-kiireesta-vastuullisesti/
https://www.tns-gallup.fi/uutiset/teemamatkat-kiinnostavat-suomalaisia

SUOMALAISET

Suomalaiset pitävät siitä, että matkan varaamisen ja maksamisen yhteydessä heille jää
tunne, että he onnistuivat tekemään hyvän
diilin. Jos jotain saa vielä kaupanpäälle,

KENEN KANSSA MATKUSTAA

SUOSITUIMMAT MATKATYYPIT

MISTÄ TIETOA ETSITÄÄN

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Perhe
Puoliso
Ystävät / ryhmä aikuisia
Yksin

KOTIMAASSA KIINNOSTAA
•
•
•
•
•

Luonto ja rauha
Kaupunkilomat
Liikunta ja tekemisen vapaus
Kotiseudut & historia
Musiikkifestarit & kulttuuri

MATKUSTAMISEN MOTIIVIT
1.
2.
3.
4.
5.

Rentoutuminen ja hyvinvointi
Pako arjesta
Perheen kanssa ajan viettäminen
Sukulaisten luona vierailu
Uudet kokemukset

VALINTOIHIN VAIKUTTAA
•
•
•
•
•
•
•

Hyvät kulkuyhteydet
Turvallisuus ja helppous
Suomenkieli
Siisti, rakennettu ympäristö
Kohteen rauhallisuus
Tekemistä koko perheelle
Sukulaisten tapaaminen loman aikana

13 / PALMA -kansainväliset matkailijaprofiilit

Matkat sukulaisten tai ystävien luo
Automatkat
Kaupunkilomat
Ajanvietto loma-asunnossa
Veneily
Asuntovaunuilu

ODOTUKSET KOHTEELLE
•
•
•
•
•
•

Luotettava palvelu
Järjestelmällisyys ja toimivuus
Selkeä hinnoittelu
Kattavat fasiliteetit
Tekemistä koko perheelle
Mahdollisuus olla rauhassa

SUOSITUIMMAT AKTIVITEETIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yhdessä olo
Nähtävyydet
Luonnossa liikkuminen & retkeily
Syöminen ja lepo
Marjastus & kalastus
Urheilu
Tapahtumissa vierailu
Huvipuistot ja eläintarhat
Kylpylät
Lukeminen

Internet
• Google
• Matkailukohteiden verkkosivut
• Tripadvisor
• Varauspalvelut (esim. booking.com)

2.

Some
• Facebook
• Instagram

3.
4.
5.
6.
7.

Blogit
Paikallislehdet
Matkatoimistot
Esitteet ja painetut materiaalit
Messut / tapahtumat

KASVAVAT TRENDIT
•
•
•
•
•
•
•
•

Teemamatkat
Luontomatkat
Aktiivimatkat
Kulttuurimatkat
Hyvinvointi & terveys
Rauhalliset mökkilomat
Turvallisuushakuisuus
Kestävä kehitys

