
AKTIIVILOMAILEVA SINKKU
Virpi 37 v. 

Virpi haluaa panostaa omaan 
hyvinvointiinsa ja rentoutua hektisen 
arjen keskellä. Virpillä ei ole aikaa 
suunnitella itse lomaansa, vaan hän 
hakee valmiiksi suunniteltua pakettia, 
jossa kaikki on otettu huomioon. 

Virpi arvostaa laadukasta kokonais-
valtaista palvelua ja hänelle on 
tärkeää, että valittu kohde tarjoaa 
lähi- ja luomuruokaa sekä panostaa 
vihreisiin arvoihin. Virpi haluaa 
paikan, jossa hän voi osallistua 
monipuolisiin aktiviteetteihin,
sekä rauhoittua luonnon helmassa 
kauniissa ympäristössä. 

Virpi toivoo, että hän tapaa lomal-
laan myös muita samanhenkisiä 
ihmisiä, joiden kanssa hän voi 
viettää iltaa tai solmia pidem-
piä ystävyyssuhteita.

ENNEN JÄLKEENAIKANA

PALVELUPOLKU

OHJELMALLISEN VIIKONLOPUN ASIAKAS
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

3 PV.

KANAVAT

• internet
• sosiaalinen media
• tuttavapiirin kokemukset
• blogit & lehdet

Virpiä mietityttää, että 
löytääkö hän sopivan 
mindfullness-retriitin juuri sille 
viikonlopulle, kun hänellä olisi 
vapaata.

VARAUS

• palveluntarjoajan varaussivu
• vahvistus s-postilla
• kurssin maksu verkossa

Virpi maksaa kurssin saman-
tien verkossa. Hän ilahtuu kun 
maksuvälineenä käy myös 
liikuntasetelit, jotka olisivat 
kohta jo menneet vanhaksi.

HUOMIOITAVAT ASIAT

• kulkuvälineet
• sijainti
• varusteet

Virpi ei omista autoa ja hän 
tarkistaa netistä sopivan 
linja-auton, jolla pääsee 
lähelle kurssikeskusta. Lähin 
bussipysäkki on 7 km päässä 
ja Virpi ottaa yhteyttä 
palveluntarjoajaan ja kysyy 
järjestetäänkö pysäkiltä 
keskukseen yhteisiä kuljetuk-
sia. Virpin riemuksi palvelun-
tarjoaja käy hakemassa 
vieraita pysäkiltä pikkubussilla 
tarpeen mukaan. 

KULKUVÄLINEET

• julkinen kulkuneuvo
• henkilöauto

Virpi ostaa lipun linja-autoon 
netistä ja näyttää kuljettajalle 
varausnumeron. Bussimatkan 
aikana Virpi lukee kirjoja ja 
katselee maisemia. 

Hän jää kyydistä pysäkillä, 
joka on keskellä metsää. 
Palveluntarjoajan lupaama 
kuljetus on kymmenen 
minuuttia myöhässä, ja Virpiä 
jännittää muistetaanko häntä 
hakea lainkaan.

ASIAKASPALVELU

• tunnelma
• henkilökunta
• tehokkuus
• opastus (sijainti, ravintola, 
infotilaisuus)

Virpil saa huoneensa avaimen, 
ja samalla hänelle kerrotaan, 
että ohjaajalle voi myös 
varata yksityisen ajan, mikäli 
haluaa keskustella  harjoituk-
sista tai kokemuksista.  

PÄIVÄLLINEN

• ruuan laatu
• henkilökunta
• ravintolatila 
• siisteys
• akustiikka
• tuoksut
• muut asiakkaat

Virpi ilahtuu, kun hän kuulee, 
että ruoka on luonnonmukais-
ta kasvisruokaa.

VAPAA-AIKAA

• harrastusmahdollisuudet
• reitit & opastus
• välineet

Ohjelmassa on myös jätetty 
tilaa vapaa-ajalle, jolloin Virpi 
käy kävelyllä läheisellä 
luontopolulla. Hän on 
varautunut ulkoilemaan myös 
sateessa, mutta ilahtuu, kun 
kurssikeskukselta voi lainata 
myös sadetakkeja.

RENTOUTUMINEN

Illalla osallistujille lämmitetään 
sauna ja heillä on myös 
mahdollisuus käydä uimassa. 
Saunan jälkeen ohjelmassa on 
iltapala ja iltarentoutuminen.

ULOSKIRJAUTUMINEN

• asiakaspalvelu
• suullinen palaute
• mahdollisten lisäpalvelujen 
maksu

PALAUTE

Virpi täyttää vielä palaute-
lomakkeen huoneessaan 
ennen lähtöä.

ERIKOISUUDET

Ennen aamupalaa ohjelmassa 
on varhainen liikuntaharjoitus 
/ aamujooga. 

AAMUPALA

• palvelu
• ruoka
• siisteys
• muut asiakkaat
• äänet / hälinä

• Miten mindfullness -teema 
näkyy tarjoiluissa?

LOUNAS

• ruuan laatu
• henkilökunta
• ravintolatila 
• siisteys
• akustiikka
• tuoksut
• muut asiakkaat

KOTIMATKA

• julkinen kulkuväline
• kimppakyyti

Kotimatkalla Virpiä jo ahdis-
taa tuleva työviikko ja hän 
etsii puhelimella jo seuraavaa 
lomaa, jotta olisi jotain mitä 
odottaa. Virpi tajuaa miten 
hyvää viikonloppu ilman 
digivälineitä teki.

• Miten tämä asiakkaan tunne 
voidaan hyödyntää? 

PALAUTE

• sähköposti
• tekstiviesti

Virpi saa sähköpostiinsa vielä 
palautekyselyn, jonka hän 
täyttää puhelimella maanan-
tain työmatkalla bussissa. 

JÄLKIMARKKINOINTI

• sähköposti seuraavasta 
kurssista

Virpi ilahtuu, kun hän saa noin 
viikon päästä kurssista 
sähköpostilla listan harjottei-
ta, joita hän voi tehdä kotona.

TAKAISIN ARKEEN

• kokemuksen jakaminen 
ystäville

Kotona Virpiä odottaa 
pyykinpesu ja kaupassa 
käynti. 

ENSIVAIKUTELMA

• tilojen sijainti
• tunnelma
• opasteet
• muut vieraat
• sää
• maiseman merkitys (metsä, 
järvet, pellot)

• Miten viikonlopun mindfull-
ness -teema näkyy kurssikes-
kuksessa / tiloissa?

FASILITEETIT

• valaistus & tunnelma 
• ilmanvaihto & hajut
• siisteys
• naapurit
• maisemat ikkunasta
• wc-tilat
• säilytystilat

Virpi on varannut yhden 
hengen huoneen, sillä hän 
arvostaa omaa rauhaa. 
Huoneessa Virpiä odottaa 
vesipullojen lisäksi 
detox-smoothie 
ja lainaksi villasukat.

INFOTILAISUUS

• henkilökunta
• ohjelma
• tilat

Viikonlopun ohjelmassa on 
luentoja, mindfullnes harjoi-
tuksia, villivihannesten 
keräämistä ja ruuan tekoa, 
saunomista ja rentoutushar-
joitteita. Virpi luovuttaa 
epäröiden puhelimensa pois 
”digital detox” periaatteen 
mukaisesti.

LEPO

• vuodevaatteet
• äänieristys
• ilmanvaihto

Iltaohjelman jälkeen Virpi 
lähtee nukkumaan, sillä 
hänellä on takana pitkä ja 
raskas työviikko. Virpistä on 
outoa käydä nukkumaan 
ilman puhelinta.

• Miten majoitustilat auttavat 
asiakasta rentoutumaan ja 
nukkumaan hyvin?

TIEDON 
ETSINTÄTARVE VARAUS MATKA PERILLÄ VASTAAN-

OTTO MAJOITUS RUOKAILU RUOKAILU LÄHTÖ KOTIMATKA KOTONA
JÄLKI-

MARKKI-
NOINTI

UUSI 
VARAUSOHJELMA TAUKO OHJELMAYÖPYMINEN AAMU-

TOIMETVALMISTELU

VAHVISTUS

• sähköpostilla
• tekstiviestillä
• sovellukseen

Paluupostissa Virpi saa ohjeet 
valmistautumiseen viikonlop-
pua varten. 


