
TOIMITUSJOHTAJA
Lauri 45 v. 

Laurille on tärkeää, että kokouspaik-
ka on saavutettavissa helposti 
autolla, ja että matka-aika ei ole liian 
pitkä. Lauri toivoo, että palveluntar-
joajan etsinnässä kiinnitetään 
erityisesti huomiota hinta-laatusuh-
teeseen sekä fasiliteetteihin ja 
yksityisyyteen.

Lauri kertoo osallistujien määrän ja 
yhteystiedot assistentilleen, jotta 
tämä voi varmistaa lähtijöiden 
erityistarpeet.

JOHDON ASSISTENTTI
Marjo 25 v. 

Marjo varaa kokouksen johtoryhmäl-
le, mutta ei itse osallistu tilaisuuteen. 
Marjolle on tärkeää, että etukäteen 
sovitut asiat pitävät paikkansa, jotta 
hän ei saa negatiivista palautetta 
epäonnistuneista järjestelyistä. Marjo 
toivoo, että kokousjärjestelyjen 
varaaminen on nopeaa ja yksinker-
taista, jotta hän voi keskittyä muihin 
työtehtäviinsä.

ENNEN JÄLKEENAIKANA

PALVELUPOLKU

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

PALMA -Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

2 PV.

KANAVAT

• Google
• suosittelut
• yritysten verkkosivut

VALINTA

• sijainti ja yksityisyys
• fasiliteetit ja tarjoilut
• sopiva majoitusmuoto
• aktiviteettipaketit
• maine ja suositukset 

• Mikä erottaa kilpailijoista?
• Millaista tietoa asiakkaat 
etsivät?

TARJOUSPYYNTÖ

• sähköisenä s-postilla 
• puhelimitse

Kokoustilaa varaava Marjo 
arvostaa, että hän voi 
tarkistaa alustavan hinnan jo 
suoraan palveluntarjoajan 
nettisivuilta.

TIEDOTTAMINEN

• sähköposti

Yritys tiedottaa ja ohjeistaa 
työntekijöitään valmistautu-
maan vierailuun, samalla kun 
tiimin vetäjät suunnittelevat 
päivän sisältöä. 

• Voisiko palveluntarjoja 
koostaa osallistujille paikasta 
ja palveluista infopaketin 
(ajo-ohjeet, tietoa, some)?

MUUTOKSET

• aikataulumuutokset
• osallistujamäärän muutos
• erityisruokavaliot
• aktiviteettitoiveet

• Mihin saakka asiakas voi 
tehdä muutoksia?

KULKUVÄLINE

• omalla autolla
• yhteiskuljetuksella
• julkisella kulkuneuvolla 

• Löytyykö osoite helposti? 
• Miten opasteet näkyvät?
• Miten hyvin kohde on 
tavoitettavissa julkisella 
kulkuneuvolla?
• Mitä vieraat tekevät matkan 
aikana?

KOKOUSTILAT

• henkilökunta
• tila & kalusteet
• tekniikka
• tarjoilut

Yrityksen edustaja saapuu 
hieman ennen muita vieraita. 
Hän haluaa varmistaa, että 
oikea tila on varattuna ja 
kaikki laitteet toimivat.

• Miten vieraat ohjataan 
kokoustiloihin?
• Voiko asiakkaalle luoda 
lisäarvoa sillä, että hänet 
ottaa vastaan palveluntarjojan 
edustaja / toimitusjohtaja?

AAMUKAHVIT / LOUNAS

• palvelu
• ruoka ja esillepano
• tila ja siisteys
• muut asiakkaat
• äänet ja hälinä
• erityisruokavaliot
• laatu ja monipuolisuus

Osallistujat nauttivat aamu-
kahvit samalla, kun he 
tutustuvat päivän ohjelmaan. 

• Miten paikan persoona 
näkyy tarjoiluissa?

AKTIVITEETIT

• välineiden saatavuus
• opastus
• harrastuspaikkojen sijainti
• aukioloajat
• henkilökunta

Yrityksen tarkoituksena on 
osallistaa työntekijöitään 
yhteishenkeä nostattavaan 
toimintaan. 

• Millaisilla keinoilla palvelun-
tarjoaja voi tässä pisteessä 
yllättää asiakkaan?

KOKOUSTILAN VARUSTELU

• tila & kalusteet
• videotykki
• johdot / liittimet
• äänentoistolaitteet
• fläppitaulut
• kynät ja post-it-lapput
• pistorasiat
• riittävästi seinäpinta-alaa
• tuuletus ja ilmastointi

• Mitä kokoustilan ympäristö 
/ ikkunoista näkyvä maisema 
merkitsee asiakkaille?

ULOSKIRJAUTUMINEN

• helppous ja joustavuus
• palautteen antaminen

• Miten palveluntarjoaja voisi 
tässä mainostaa tulevia 
tapahtumia / alennuksia?
• Miten kokousasiakas 
saadaan tulemaan paikalle 
myös vapaa-ajalla? 

LASKUTUS

• laskun maksu

KOKEMUSTEN 
JAKAMINEN

• kahvipöytäkeskustelut
• suosittelut tuttaville, 
kolleegoille / verkostolle
• arviointi sosiaaliseen 
mediaan (tunnelma, paikka, 
ohjelma & tarjoilut)

• Miten palveluntarjoaja voi 
rohkaista vieraita jakamaan 
kokemuksiaan ja hyödyntää 
niitä markkinoinnissaan?

AAMUPALA

• palvelu
• ruoka ja esillepano
• tila ja siisteys
• muut asiakkaat
• äänet ja hälinä
• erityisruokavaliot
• laatu ja monipuolisuus
• vaihtuvuus

Vieraat matkustavat paljon 
vapaa-ajallaan ja he odottavat 
palveluntarjoajalta runsasta ja 
laadukasta aamupalapöytää.

LOUNAS

• palvelu
• ruoka ja esillepano
• tila ja siisteys
• muut asiakkaat
• äänet ja hälinä
• erityisruokavaliot
• laatu ja monipuolisuus

Lounaalla kokousasiakkaat 
kiinnittävät erityisesti huomio-
ta infokyltteihin, joissa on 
selkeästi kerrottu symboleilla 
mitä allergeenejä ruuat 
sisältävät.

KOKEMUSTEN 
JAKAMINEN

Paluumatkalla kokousasiak-
kaan keskustelevat yhdessä 
kokouspaikasta ja tilaisuuden 
järjestelyistä.

• Miten kokousasiakas 
kokee saaneensa henkilö-
kohtaista palvelua?

PALAUTE

• paperisena
• sähköisenä
• suullisesti

Marjo saa s-postiinsa palaute-
kyselyn vaikka ei ollut mukana 
tilaisuudessa. Hän jakaa sen 
eteenpäin kolleegoilleen. 

JÄLKIMARKKINOINTI

• s-postilla / puhelimitse
• kirje työpaikalle

• Mikä asiakasta kiinnostaa 
jatkossa (uudet aktiviteetit, 
teemaviikot, alennukset)?
• Onko palveluntarjoajalla 
tiedossa osallistujien s-postit?

SAAPUMINEN

• opasteet (aluekartta)
• pysäköintipaikat
• rakennus ja ympäristö
• opastus kokoustiloihin

• Miten alue toivottaa vieraat 
tervetulleeksi?
• Onko parkkipaikkoja 
riittävästi? 

MAJOITUSTILAT

• opastus
• fasiliteetit
• siisteys
• säilytystilat
• naapurit 
• yksityisyys ja äänieristys

Kokousvieraat saapuvat 
yksitellen ja heidät ohjataan 
ensin viemään tavarat 
majoitustiloihin / matkatava-
rahuoneeseen ja sitten 
aamukahveille.

KOKOUSTILAN VARUSTELU

• tila ja kalusteet
• videotykki ja liittimet
• musiikintoistolaitteet
• fläppitaulut 
• kynät ja post-it-lapput
• riittävästi seinäpinta-alaa
• pistorasiat
• nopea nettiyhteys
• äänieristys
• tuuletus ja ilmastointi

• Löytyykö ryhmätyötilan 
lähettyviltä rauhallisia 
nurkkauksia, jotka sopivat 
henkilökohtaisten- / työpuhe-
lujen hoitamiseen?

MAJOITUSTILAT

• huonejako
• fasiliteetit
• lämpötila
• materiaalit

Vieraana olevaa Saria jännit-
tää, sillä hän ei ole tottunut 
nukkumaan vieraan kanssa 
samassa huoneessa. Onneksi 
huone on tilava ja wc-tilat 
hyvin äänieristetty.

• Onko majoitustila samassa 
rakennuksessa kuin itse 
kokoustila? Onko siitä haittaa 
vai hyötyä?

TIEDON 
ETSINTÄTARVE VARAUS MATKA PERILLÄ VASTAAN-

OTTO MAJOITUS RUOKAILU RUOKAILU LÄHTÖ MATKA TÖISSÄ
JÄLKI-

MARKKI-
NOINTI

UUSI 
VARAUSOHJELMA VAPAA-AIKA OHJELMAYÖPYMINEN AAMU-

TOIMETVALMISTELU

• laskutustavan valinta

Marjo vahvistaa tilat, 
ruokailut ja aktiviteetit vielä 
erikseen s-postilla tai 
puhelimitse.


