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AURANA OY

AURANA OY

▸ Soila Palviainen ja Simo Palviainen 

▸ Matkailun, ympäristön ja maaseudun kehittämistehtävät 

▸ Aikaisemmin Entra Oy 

▸ Kulttuuri- ja kylämatkailu / kylään.fi-verkosto 

▸ Visit Finland akatemiavalmennus - tuotekehitys, Culture Finland, Outdoors  
Finland, kansainvälistymisvalmennus, kohderyhmät

http://xn--kyln-noaa.fi
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MATKAILU(VERKOSTO)TUOTTEEN ABC

▸ Verkostosta ja verkostotuotteesta 

▸ Tuotteen suunnittelu 

▸ kohderyhmä 

▸ USP 

▸ laatu 

▸ Tuotekortit 

▸ tuotekuvaus, tekstit & kuvat  

▸ Hinnoittelu ja jakelutiet 

▸ Markkinoinnista ja myynnistä 



TUOTTEISTAMINEN
TUOTEKEHITYS JA 



YKSIN VAI 
YHDESSÄ?
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VERKOSTOSTA YLEENSÄ

▸ Oma tahtotila (miksi tärkeää, mitä tavoittelet, mitä valmis panostamaan) 

▸ Kumppanit (kenen kanssa, taustat, toimintatavat, arvot) 

▸ Suunnitelma (toimintasuunnitelma) 

▸ Rakenne ja johtaminen (esim. kerroksellisuus, ydinryhmä + ulkokerros) 

▸ Sopimukset ja pelisäännöt  

▸ Hengen ja innon ylläpito (voimavarat ja tekemistavat) 

▸ Laatu



AURANA OY

MIKSI VERKOSTOITUA?
▸ mm. Visit Finlandin 

kansainvälistymiskriteereissä:   
”Olette verkostoituneet alueen muiden 
tarjoajien kanssa ja pystytte verkostonne avulla 
tarjoamaan monipuolisia, tarvittaessa myös 
elinkeinojen rajoja ylittäviä, 
palvelukokonaisuuksia ja toisiaan täydentäviä 
elämyksiä. 

▸ oman tai yhteistyöverkoston kautta tarjottava 
kapasiteetti takaa kattavan palvelun 
omatoimimatkailijoille ja/tai ryhmämatkailijoille.
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VERKOSTOITUMISEN HYÖDYT

Useampi toimija  

▸  jokainen voi tarjota / markkinoida tuotetta omien kontaktien kautta 

▸ messut, myyntipäivät jne. 

▸ asiakaskontaktit 

▸ yhteiset toimenpiteet => laajempi tavoitettavuus 

▸ yhteiset rahoitusmahdollisuudet, yritysryhmähankkeet



IDEASTA 
MYYNTIIN

Rajattomasti 
mahdollisuuksia :-)
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TUOTE EI MYY, JOS ET

▸ ole valmis panostamaan: 

Aikaa, työtä ja vaivaa, rahaa! 

▸ Muista pitkäjänteisyys ! 

▸ Erityisesti ulkomaan markkinoinnissa 1– 3 – 5 vuotta!
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TUOTESUUNNITTELU: MISTÄ LIIKKEELLE?

▸  Älä myy mahdollisuuksia! - IDEA TUOTTEESTA 

▸ Kohderyhmä: kenelle? 

▸ Tuotteen kiinnostavuus ? 

▸ Sisältökuvaus 

▸ Hintalaskelma 

▸ Sopimukset 

▸ Työjärjestys markkinoinnin ja myynnin osalta
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TIEDÄ KENELLE SUUNTAAT!

▸ Kuka on asiakkaasi, mahdollinen ostaja? 

▸ Kiinnostaako tuotteesi – oletko tutkinut asiaa? 

▸ Määrittele konkreettisesti itsellesi kenelle suuntaat tuotteen → vaikuttaa mm. 
ilmeeseen, markkinointi- ja myyntikeinoihin ja jakelukanaviin. 

▸ Kotimaa /ulkomaat  
→ maat, kielialueet 
→ millä kielillä yrityksessäsi voidaan palvella? 

▸ Kysy asiakkailtasi myös – pyydä ideoita, ehdotuksia!
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TUOTTEEN OSTAJA/KÄYTTÄJÄ

▸Kotimaa 

yksittäiset (perheet/lasten kanssa matkustavat, pienet ryhmät, seniorit, pariskunnat jne.) 

ryhmät  

kokous-/yritysasiakkaat 

järjestö-/yhdistys-/ harrasteryhmät jne. 

▸Ulkomaat 

määrittele maat tai kielialueet 

FIT = free independent traveller  

GIT = Group Tours 

Huom! Matkanjärjestäjä-yhteistyö
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OMA TYÖSKENTELY

▸ Mieti tuotettasi / verkostotuotetta? 

▸ Kirjaa työkirjaan ajatukset  

▸ kohderyhmästä 

▸ maa, maat, kielialueet 

▸ Ryhmät 

▸ Järjestö-/yhdistysasiakkaat 

▸ Yritykset 

▸ Yksittäiset (ryhmänä) 

▸ Yksittäiset (indis)matkailijat? 

▸ KENELLE TUOTE SOPII? 



Mikä tekee 
tuotteestasi ainutlaatuisen? 
Mikä on 
myyntivalttisi?

MIKSI ASIAKAS 
OSTAISI 

TUOTTEESI?
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MISTÄ USP LÖYTYY?

Esimerkiksi 

▸ tuote 

▸ hinta 

▸ palvelu 

▸ = ainutlaatuinen omassa kastissaan  

▸ Päinvastainen: meillä ei ole…. 

▸ Mieti omia väittämiä!



USP = 
UNIQUE SELLING 

PROPOSITION /POINT= 
YLIVOIMAINEN 

MYYNTIVÄITTÄMÄ

Hyväksi haukuttu



LAATU
Koostuu monesta…
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MIETTEITÄ LAADUSTA

▸  kokonaisvaltaista 

▸  yksi hyvä osio ei riitä 

▸  vieraan/asiakkaan näkökulma ratkaisee 

▸  jatkuva kehittäminen 

▸  laatuympyrä: PLAN - Do - Check – Act   

= Suunnittele – Tee – Tarkista (palaute) - Kehitä/korjaa
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KOHTEEN LAATUASIOITA

▸ Asiakkaan odotukset ja niiden ymmärtäminen 

▸ Tiedostetut ja tiedostamattomat odotukset 

▸ Tekninen laatu 

▸ ympäristö, välineistö, siisteys, varusteet 

▸ Toiminnallinen laatu 

▸ asiantuntemus, toimivuus, saavutettavuus 

▸ Sisällöllinen laatu tuotteissa  

▸ tarina, tekeminen, aitous 
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▸ Laatutesteri





MITÄ TARVITAAN 
TUOTTEEN 
MYYNTIIN?
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TUOTEKORTTI = SÄHKÖINEN JA PRINTTI

▸  Tuoteseloste, myyntiväline 

▸  Sisäinen tuotekortti omaan käyttöön (= käsikirja, tiedoiltaan laajin).  

▸ Toimijaryhmän/tiimin omaan käyttöön, sis. tietoja esim. laskutuskäytännöistä, 
sopimuksista jne.  Eli kerätään tuotteeseen liittyvä oleellinen tieto yhteen paikkaan. 

▸ Tuotekortti myyjälle  

▸ sisältää oleellisen tiedon myynnin tueksi, matkailukohteesta ja sen tasosta  jne. 

▸  Huomioitava matkanjärjestäjille mahdollisesti tehtävä erilainen versio 

▸ Ulkoinen tuotekortti = flyeri/esite: asiakkaalle menevä mainos, ”tuoteseloste”
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(ASIAKAS)TUOTEKORTTI

Tärkeimmät tiedot: NIMI ja AJANKOHTA 

▸ tuotekuvaus/matkaohjelma 

▸ saatavuus  

▸ paikka 

▸ hinnat ja voimassaoloajat 

▸ lisäpalvelut 

▸ mitä hintaan kuuluu ja mitä ei  

▸ rajoitukset (min. ja max hlömäärät) 

▸ myyjä
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TUOTEKUVAUS
▸ Tuotteen sisältö! 

▸ Kirjallisesti tarvitaan 

▸ otsikko (nimi) 

▸ kuvaus 

▸ lyhyt teksti 

▸ tuotekuvaus (aikataulu) 

▸ lisäksi hissipuhe 

▸ valokuvat!! Visuaalisuus 

▸ videokuvaa/YouTube



HINNOITTELUSTA 
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HINNOITTELU USEIN TUOTANTOLÄHTÖISTÄ

▸ Hinnoittelu usein tuotantolähtöistä (vrt. tuotteen suunnittelu: asiakaslähtöistä)  

▸ Myös arvoperustaista tai markkinaperusteista 

▸ Kustannusperusteinen laskenta 

a) kustannusten kattamiseksi,  

b) voiton saavuttamiseksi, ja  

c) toiminnan kehittämiseksi. 
lähde: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2010
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MATKAILUTUOTTEEN HINNOITTELUSTA
▸ Palveluntuottajan tulisi hinnoitella tuotteensa siten, että se sisältää jakelukanavan vaativan 

komission.  

▸ Suositeltavaa: 25% - 30% komissiovara tuotteeseen.  

▸ On huomioitava, että osa kaupasta menee siten, että annetaan -30%, osasta vain esim -15% tai 
-20% ja sitten on mahdollisen oman paikallismyynnin kautta tullutta kauppaa josta ei tarvitse antaa 
komissiota lainkaan.  

▸ Palveluntuottajan kannattaa määritellä tuotteensa ulosmyyntihinta, eli sisällyttää riittävä komissio 
hintaan. Näin hinnoittelu on linjakasta ja kestää jakelukanavan portaat.  

▸ Riippuu jakelukanavista ja alustoista esim. Bokun
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TUOTTEEN HINNOITTELUN POHDINTAA

▸AIKAJAKSO:  

▸ lyhyen ajan tavoite (esim. kausi, vuosi) 

▸pitkän ajan tavoite (2-5 vuotta) 

▸MÄÄRÄT:  

▸montako tuotetta/kpl myydään/on myytävissä? 

▸ryhmälle vai yksittäisille asiakkaille (ryhmänä?) 

▸mikä on ryhmän minimikoko, että kannattaa myydä? 

▸ryhmän optimaalinen koko (esim. toisen oppaan palkkaaminen) 

▸ (PIILO)KUSTANNUKSET: 

▸muut resurssitarpeet (kuljetuskalusto, varusteet) 

▸suunnittelu- & investointikulujen jakaminen koko myyntiajalle 

▸markkinointikulut mukaan
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LASKELMASTA

▸ ”Kiinteät kulut” = hankinnat, markkinointi, huolto = koskien koko kautta 

(tässä siis kulut tuotteen osalta, ei esim. kiinteistön vuokraa, sähköjä yms) 

▸ ”Muuttuvat kulut” = jokaisessa toteutuksessa olevat kulut 

▸ työtunnit / myös valmistelutöiden osalta / BLUEPRINT auttaa 

▸ laske myös omalle työlle hinta
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LASKELMASTA

▸ Kulut / jokainen asiakas  

              majoitus, ruokailut, välinevuokrat, muistolahjat yms. 

▸ Muut kulut koskien koko ryhmää (ei työtunnit) 

▸ huom! eivät muutu, vaikka määrä pienenisi 

▸ muista laskea vapaapaikat (matkanjohtaja, tulkki, kuljettaja) 

▸ koristelu, sauna, muut extrat 

▸ muuttuvat kulut (työt + muut kulut) / kerta / ryhmä 

▸ jaetaan minimi- ja maksimihenkilömäärällä,  

▸ katsotaan myös keskiarvo 

▸ hlökulut + yhteiset kulut/henkilö = perushinta/hlö



KIITOS
SOILA.PALVIAINEN@AURANA.FI

mailto:soila.palviainen@aurana.fi

