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

PALVELUPOLKU

TAPAHTUMA-ASIAKAS
ENNEN
KULTTUURINÄLKÄINEN PARI
Raimo 66 v. & Marja 65 v.
Raimo ja Marja ovat laatutietoinen jo
hieman vanhempi pariskunta, joka
arvostaa hyvää palvelua ja laadukasta ohjelmaa. He ovat jo eläkkellä ja
siksi heillä on paljon aikaa matkustaa
ja käydä konserteissa tai muissa
kulttuuritapahtumissa. Marja
odottaa, että tapahtumissa pääsee
tarvittaessa istumaan ja että vieraille
on varattu myös varjopaikkoja.

TIEDON ETSINTÄ

VAHVISTUS

OPASTEET

ENSIVAIKUTELMA

RAVINTOLA

LISÄARVO

KOHTI KOTIA

• lehdet
• internet
• tapahtuman facebook-sivut
• tuttavien suositukset
• aikaisemmat kokemukset

• s-postilla
• tekstiviestillä
• sovellukseen

• opasteet
• reitit

• sää
• tunnelma
• tapahtuma-alue
• ruokapalvelut
• wc-tilat (sijainti, siisteys,
määrä)

• ruuan laatu & hinta
• henkilökunta
• ravintolatila & siisteys
• akustiikka
• tuoksut
• paikalliset erikoisuudet
• muut asiakkaat

• oheistuotteet

• taukopaikat

Marja ja Raimo eivät yleensä
ole kiinnostuneita tapahtumien oheistuotteista, mutta
tällä kertaa tarjonta oli
mielenkiintoinen ja he
päätyivät ostamaan tapahtumassa esiintyvän artistin
levyn.

Kotimatkalla Marja ja Raimo
keskustelevat esiintyjistä ja
tapahtuman järjestelyistä. He
soittavat lapsilleen ja kertovat
kuulumisia.

Marjan ja Raimon ystävät
kutsuvat heidät mukaan
musiikkitapahtumaan.

MATKAN AIKANA

Raimo saa vahvistuksen
lipuista sähköpostiinsa, mutta
hän vielä printtaa liput
varmuuden vuoksi.

• taukopaikat
• tapahtuman ohjelma
• tunnelmaan virittäytyminen

Pariskunta toivoo, että
tapahtuman teema näkyisi
koko alueella sekä ravintolan
ja kahvilan tarjoiluissa.

Marja ja Raimo käyvät
matkalla tuttavaperheen
luona kylässä.

• Miten varmistetaan kokonaisvaltainen elämys?

• Missä muualla asiakkaat
käyvät ennen / jälkeen
tapahtuman?

Raimo ja Marja ovat valmiita maksamaan laadukkaasta ruuasta. He
tykkäävät kokeilla uutta ja valitsevat
usein ravintolan listalta paikallisia
erikoisuuksia.

TARVE

JÄLKEEN

AIKANA

TIEDON
ETSINTÄ

VARAUS

VALMISTELU

MATKA

PERILLÄ

VASTAANOTTO

MAJOITUS

Pariskunta päättää ensimmäiseksi syödä buffetlounaan.
Tapahtumaan on kuitenkin
tullut ennakoitua enemmän
asiakkaita ja ruokapisteisiin on
pitkät jonot.

RUOKAILU

OHJELMA

TAUKO

YÖPYMINEN

1 PV.

AAMUTOIMET

OHJELMA

RUOKAILU

LÄHTÖ

KOTIMATKA

KOTONA

JÄLKIMARKKINOINTI

UUSI
VARAUS

PALAUTE
JÄRJESTELYT

SAAPUMINEN
LIPPUJEN OSTO

VALMISTAUTUMINEN

• verkkokauppa
• lippupalvelun toimipiste
• paikanpäältä

• majoituksen tarve
• sää & vaatetus
• reitti
• aikataulu

Raimo ostaa liput verkkokaupasta, koska kokee, että se
on vaivattominta.

PALMA -Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

• Miten palveluntarjoajan
tapahtuma näkyy siellä?

• opasteet
• selkeästi merkitty parkkialue
Koska parkkialue on aivan
tapahtuma-alueen vieressä
Marja ja Raimo päättävät
jättää ylimääräiset tavarat
(kuten sadevaatteet) autoon.

EI TARVETTA
Pariskunta on päättänyt
etteivät he majoitu tapahtuman yhteydessä, vaan ajavat
illalla vielä kotiin.

• esiintyjä & ohjelma
• äänentoisto
• ohjelman monipuolisuus
• sää & tunnelma
• oheistuotteet
• ruokapalvelut
• alueen esteettömyys
• taukopaikat
• hintataso
• erityisruokavaliot
Pariskunnan toinen osapuoli
on ikäisekseen yllättävän
innokas somettaja ja hän
postaa kuvia illan mittaan
facebookiin.

• tekstiviesti
• sähköposti
• paperilla
• HappyOrNot-laitteella
Tapahtuma-alueella on
pisteitä, joissa järjestäjille voi
jättää palautetta.
LIIKENNEJÄRJESTELYT
• poistumistiet
• liikenteen ohjaajat
Kaikki poistuvat tapahtumasta samaan aikaan ja poistumisteillä on ruuhkaa. Marjaa
väsyttää ja hän on ärtynyt,
kun jonot eivät etene.

FIILISTELY
• oheistuotteet
• valokuvat
Kotona pariskunta selaa
tapahtumasta otettuja
valokuvia ja kuuntelee artistin
levyä. Raimo innostuu myös
etsimään lisää keikkataltiointeja Youtubesta.

JÄLKIMARKKINOINTI
• info tulevista tapahtumista
• palautekysely
Nettikaupasta lipun ostaneet
saavat sähköpostiinsa
palautekyselyn sekä alennuskupongin seuraavaa tapahtumaa varten.

