
Maiseman markkinointi -webinaari
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Päivän teema maiseman markkinointi

Päivän kulusta

• Kesto noin 2,5 tuntia ja välillä pidetään taukoja

• Kysymykset chattiin

• Lopussa mikrofonit auki ja loppukeskustelu

• Materiaali tulee jakoon
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• Markkinoiden eri toimijoiden rooleista ja tehtävistä

• Asiakkaan polusta

• Valokuvista

Mistä puhumme tänään
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Matkailun markkinoinnista
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Matkailumarkkinoinnilla  pyritään 

tekemään palvelu tai paikka tunnetuksi, 

luomaan positiivisia mielikuvia, 

synnyttämään ostoaikomuksia ja 

pyritään siihen, että asiakas ostaa.
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Matkailualan ekosysteemi
Business Finland/Visit Finland:

• Kaksi tehtävää: kansainvälinen markkinointi ja ”Business Development”. 

• Matkailun suuraluejako on oleellista tunnistaa kansainvälistyttäessä. Järvi-Suomi, Lappi, Rannikko ja Saaristo, 

Suur-Helsinki

Muita toimijoita:

• DMO: Destination management organization, alueellinen matkailuorganisaatio

• Matkailumarkkinointi, yhteistyön koordinointi, kauppapaikan mahdollistaminen

• Esim. VisitRovaniemi.fi

• Esim. Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys

• DMC: Destination management company, incoming-toimisto, alueellinen ohjelmapalveluyritys
• Incoming-toimisto: paketoi laajempia kokonaisuuksia, joihin voi liittyä useita eri palveluita joko alueellisesti tai 

vaikkapa koko Skandinavian kattaen

• Kansainvälinen matkanjärjestäjä: toimii yleensä incoming-toimiston tai DMC:n kanssa, joka paketoi tuotteet
matkanjärjestäjälle sopivaksi

• Matkatoimisto: matkanjärjestäjä voi edelleen myydä matkatoimistolle tuotantoa

• Palveluntuottajat

• Alueellinen matkailukoordinaattori

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/matkailu/visit-finland/
https://www.visitrovaniemi.fi/fi/
https://www.ruka.fi/ruka-kuusamo-matkailu
https://helsinkiwesttours.fi/en/
https://laplandsafaris.com/
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Visit Finland

• Markkinoinnin keskeisenä kanavana on VisitFinland.com-verkkopalvelu, 
sosiaalisen median kanavat ja näitä tukevat muut online-kanavat.

• Imagomarkkinoinnin päätavoitteena on kasvattaa Suomen tunnettuutta ja 
haluttavuutta matkailumaana.

• Taktisilla kampanjoilla vahvistetaan markkinoitavan 
alueen/matkailutuotteen myyntiä.

• PR- ja mediatyön avulla tuetaan Suomen kiinnostavuutta matkailumaana 
tiedotteiden, mediavierailujen ja kohdemaissa toteuttavien tapahtumien 
keinoin.

• B2B-markkinoinnin tavoitteena on lyhyen ja pidemmän aikavälin 
myynninedistäminen ja liidien mahdollistaminen yhteistyökumppaneille.
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Visit Finland imagokampanja
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Visit Finland taktinen kampanja
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Visit Finland BtoB
ulkomaiset 

matkanjärjestäjät
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https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/services-for-travel-trade/product-manual/region-manuals/


• Visitfinland.com kansainvälisille 

matkailijoille suunnattu verkkolehtimäinen 

sivusto, joka on elämyksellinen ja vahvasti 

visuaalinen sisältö koostuu artikkeleista, 

henkilökuvista, erilaisista, listoista, kuvista ja 

videoista. 

• kymmenellä kielellä englanniksi, espanjaksi, 

italiaksi, japaniksi, kiinaksi, ranskaksi, ruotsiksi, 

saksaksi, venäjäksi ja koreaksi.

• tuo kaupallisen ulottuvuuden sisältöjen 

yhteyteen: linkkien kautta käyttäjä pääsee 

suoraan

• yhteistyökumppaneiden sivuille tai My Stay -

palveluun

• toimitustiimille voi ehdottaa erilaisia juttuaiheita.

• Ota yhteyttä: toimitus (at) visitfinland.com

SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT:
I wish I was in Finland – facebook.com/visitfinland
instagram.com/ourfinland
twitter.com/OurFinland
e.weibo.com/ourfinland
vk.com/visitfinland
facebook.com/visitfinland.jp
twitter.com/visitfinlandjp
youtube.com/VisitFinland

Visit Finland B2C-KANAVAT
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http://www.facebook.com/visitfinland
https://instagram.com/ourfinland
http://twitter.com/OurFinland
http://e.weibo.com/ourfinland
http://vk.com/visitfinland
https://www.facebook.com/visitfinland.jp
https://twitter.com/visitfinlandjp
http://www.youtube.com/VisitFinland


Visit Finland B2C-KANAVAT_ARTIKKELI
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Visit Finland B2C-KANAVAT_MYSTAY
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http://www.visitfinland.com/mystay


Visit Finland B2C-KANAVAT
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OMA ALUEESI_B2C-KANAVAT
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Visit Finland yleensä
• Pidä itsesi ajantasalla Visit Finlandin toimenpiteistä
• Huolehdi, että tiedät kuka on alueesi VisitFinland -yhteyshenkilö ja pidä yhteyttä häneen
• Huolehdi, että olet näkyvissä Visit Finlandin kanavissa ja hyödynnät Visit Finlandin toimenpiteitä, 

näkyvyyttä ja kanavia
• Huolehdi, että olet näkyvissä oman alueesi kanavissa ja hyödynnät oman aluemarkkinointisi 

toimenpiteitä, näkyvyyttä ja kanavia
• Ole aktiivinen

Jos sinulla on kansainväliseen matkanjärjestäjämyyntiin soveltuvia tuotteita:
• Hyödynnä kotimaiset incoming-toimistot ja yhteistyökumppanit: alueellasi voi olla jo toimivia kontakteja 

kansainväliseen myyntiin
• Huolehdi, että tuotteesi on alueellisessa tuotemanuaalissa ja oman alueesi yhteyshenkilö tuntee tuotteesi
• Huolehdi, että oma/yhteistyöverkostosi oma tuotemanuaali on kunnossa
• Osallistu myynninedistämistapahtumiin sekä kotimaassa että tarpeen mukaan kansainvälisillä markkinoilla
• Seuraa toimenpiteitä ja tee muutoksia tarpeen mukaan

Kansainvälistyminen
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• Oma alueorganisaatio, kunta tai muu alueellinen toimija

• Yritykset, yritysverkostot

Esimerkkikanavia

• Erilaiset alustat: gofinland.fi, outdooractive.com/fi, retkipaikka.fi, 

rantapallo.fi ja niiden kampanjamahdollisuudet

• TEMin tukema kotimaan kampanja: 100syytä

KOTIMAA
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Asiakkaan polku
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Tietoisuus
Markkinointi

Asiakashankinta
Harkinta

Olen vaihtoehto

Kauppa
Ostaminen

Asiakkuus
Asiakaspalvelu 

ostamisen jälkeen

Jälkihoito

Journal of Marketing, Referral programs and Customer 
Value, January 2011
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Kehittämiskohteet asiakkaan polun eri vaiheisein

• Verkkosivujen kehittäminen ja hakukoneoptimointi

• Sosiaalinen media

• Digimarkkinointi

• Perinteinen markkinointi

• Myyntiprosessin digitointi

• Asiakaskokemuksen kehittäminen koko polun aikana

14 % perustaa 
ostopäätöksen 

mainontaan

90 % hakee 
ostopäätöstä 

tukevaa tietoa 
muualta, 

pääosin netistä

77 % 
päätöksiin 
vaikuttaa 
suosittelu
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• Suosittelijat tuovat lisää asiakkaita, enemmän rahaa ja ovat 

kannattavampia 

• Suositteluhalukkuuteen vaikuttaa eniten viimeiset kokemukset

• Tunnista asiakaspolun kriittiset vaiheet ja kohdat missä voit ylittää 

odotukset



Kysy itseltäsi
• Onko tuotteeni selkeä ja ymmärrettävä
• Onko minut helppo löytää internetistä
• Ovatko tuotteeni ja palveluni hyödyt ymmärrettäviä
• Ovatko hintani kilpailukykyisiä
• Miksi asiakas ostaisi minun tuotteeni eikä kilpailijat
• Ovatko kilpailuetuni selkeästi ja ymmärrettävästi esillä

Mitä asiakkaan polku tarkoittaa matkailumarkkinoijalle
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UNELMOI

Matkoista unelmoidaan jo vuosiakin ennen matkan toteuttamista. Voi olla useitakin matkoja yhtä aikaa työn

alla. 

SUUNNITELLAAN

Unelmat alkavat konkretisoitua. Ajankohta, matkaseura ja matkan tarkoitus alkavat selvitä ja hintoja ja 

tarkempia kohteita vertaillaan. 

VARATAAN

Kohde on valittu ja ensimmäiset varaukset tehdään.

KOETAAN

Asiakkaan odotukset ylittyvät ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. 

JAETAAN

Nyt sinulla on suosittelija, joka kertoo kokemuksistaan ystävilleen ja sosiaalisessa mediassa. Onnittelut. 

Asiakkaan polku matkailumarkkinoinnissa
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Unelmat

Suunnitelmat

Varaukset
Matkalla
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Mitä Unelmat tarkoittavat matkailumarkkinoijalle
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• 72% on uskollisia tarpeelleen, ei millekään yksittäiselle brändille

• Vinkki: 

• Ole paikalla

• Ole hyödyllinen: kosketa unelmien reunaa, yhdistä inspiraatio ratkaisuun

ja anna vastauksia

• Visuaalinen sisältö:

• Kohteen pääkuva: vie asiakas unelmiensa keskelle, tuolla minäkin haluan

olla

• Kuvien määrä: eri kanavilla eri sääntöjä, keskimäärin katsotaan 10 kuvaa

• Noin 64% katsoo Youtube-videoita ja vlogeja ja kolme viidestä tekee

niin kaventaakseen vaihtoehtoja

• Mobiili on vallitseva videokanava

Mitä Unelmat tarkoittavat matkailumarkkinoijalle
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Unelmointi Suunnittelu Kauppa Matkalla

Mitä kannattaa tehdä:
• Verkkosivujen löydettävyys, ulkoasu,  

visuaalisuus, helppo ymmärtää
• Valokuvat ja videot
• GoogleAds
• Ansaittu media
• Visit Finland
• Messut ja myynninedistäminen
• Media, lehtijutut, vaikuttajat
• Yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö: panosta 

kohteen houkuttelevuuteen

Mistä pitää päästä eroon:
• Heikot verkkosivut
• Et panosta yhteistyöhön
• Et suosittele muita yrityksiä tai palveluita

Maiseman näkökulma:
• TOP –maisemat
• Yhteinen viesti
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SuunnitteluUnelmointi Kauppa Matkalla

Mitä kannattaa tehdä:
• Verkkosivuilla asiakastarinoita, 

kuvagalleria, arvosteluja
• Kohdennettua sisältöä
• Kiinnostavaa sisältöä
• Asiakaskokemuksia
• Tarpeeksi tekemistä ja näkemistä

Mistä pitää päästä eroon:
• Vanha sisältö, viime kesän päivämäärät
• Huonot kuvat
• Kohdentamaton sisältö
• Liikaa sisältöä
• Alueelliset kohokohdat eivät ole esillä

JOHDATTELU 
OSTOPÄÄTÖKSEEN

Maiseman näkökulma:
• TOP –maisemat ja maiseman tarinat. Maisema helposti koettavissa
• Yhteinen viesti
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Unelmointi Suunnittelu Kauppa Matkalla

Mitä kannattaa tehdä:
• Kohdennettu tarjonta
• Selkeä tuotevalikoima
• Selkeät tuotekuvaukset
• Helppo ostopolku ja maksettavuus 
• Lisämyynti helpoksi

Mistä pitää päästä eroon:
• Huono ohjeistus myyntiprosessin aikana
• Liikaa vaiheita ja liikaa eri vaihtoehtoja
• Huono dokumentointi ostotapahtuman 

jälkeen

OSTAMINEN HELPOKSI

Maiseman näkökulma:
• TOP –maisemat, maiseman tarinat, maisematuotteet entistä näkyvämmin esille
• Yhteinen viesti
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Unelmointi Suunnittelu Kauppa Matkalla

Mitä kannattaa tehdä:
• Kiitokset ostoksesta ja tervetuloa meille
 Hyvä ennakkoviestintä
• Tervetuloa –asenne
• Riittävä informaatio
• Koettavuus

Mistä pitää päästä eroon:
• Huono asenne
• Sitoutumaton henkilökunta
• Informaation riittämättömyys
• Lupauksiin vastaaminen

LISÄMYYNNIN TEKEMINEN, VIIPYMÄN 
PIDENTÄMINEN, SUOSITTELUMARKKINOINTI

Maiseman näkökulma:
• TOP –maisemat, maiseman tarinat, maisematuotteet entistä näkyvämmin esille, instagrammattavuus

konkretisoituu, asiakkaan johdattelu kokemaan maisema
• Yhteinen viesti
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Valokuvista
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Kuva on usein ensimmäinen asia, johon asiakas

kiinnittää huomion ja sillä on suuri vaikutus

asiakkaan kiinnostuksen herättäjänä. Hyvän

tekstin lisäksi laadukkaat ja asianmukaiset kuvat

ovat maisematuotekortille välttämättömiä.

Kuvien avulla voidaan muun muassa välittää

kohteen tunnelmaa, helpottaa kohteen valintaa,

sekä viestiä käytännön asioista. Hyvä kuvallinen

kerronta antaa mielikuvan kohteesta jo ennen

kohteessa käyntiä.

Tuotekortissa kuvat eivät ole itsenäisiä

markkinointielementtejä vaan niiden tulee aina liittyä

tekstiin, jolloin kuvan motiivi korreloi tekstin kanssa.

Kuvagalleriaan voi sisällyttää kuvia eri
vuodenajoista. Älä unohda kuvatekstejä ja
kuvaajan nimeä. Kuvateksteillä voi saa paljon
aikaan, kuvan ei tarvitse kertoa ihan kaikkea.
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• Kuvista välittyvä tunne on pääasia

• Kuvissa olevat ihmiset tekevät kuvista samaistuttavia. Kuvaa 

siis ihmisiä, heidän kasvojaan ja tunteitaan

• Ihminen osana maisemaa on kiinnostavampi kuin tyhjä 

maisemakuva

• Positiivisia tunteita herättäviä asioita: Onnellisuus, ilo ja 

innostuneisuus, hyvä olo, yhdessäolo, fiilistely...

• Kuviin voi yrittää saada myös huumoria ja hauskuutta

• Muista aitous ja uskottavuus, ei liian lavastettuja kuvia

• Katsojalla tulisi herätä “minäkin haluan olla tuolla” -tunne

• “Tuollainen minäkin haluaisin olla”: kuvissa voidaan esittää 

astetta vaativampia aktiviteetteja kuin mihin matkailija 

todellisuudessa pystyy ja haluaa
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• Vaatetus: Vältä mustia tai liian paljastavia vaatteita. 
Väriläiskät kuten värikäs pipo tai värikäs takki herättävät 
huomion. Muista kohderyhmäsi myös kuvien 
vaatetusvalinnassa.

• Kliseet: Kliseiset kuva-aiheet ovat visuaalisesi näyttäviä, 
mutta toistuvat monessa paikassa. Käytä niitä harkiten 
osana kokonaisuutta, mutta älä rakenna pelkästään 
niiden varaan. Esim. Revontulet, nokipannukahvit, 
loimulohi, auringonlaskut yms. 

• Ihmiset: Ihmiset tuovat kuviin sisältöä, joten kuvaa 
kaiken ikäisiä, kokoisia ja näköisiä.

• Hyödynnä eläimiä kuten koiria, poroja tai kotieläimiä 
kuvissa. 

Kuva: George 

Turner
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Visualisoi laadukkailla kuvilla ja 
videoilla

•Onnelliset ja aidot ihmiset
•Vaikuttavat maisemakuvat
•Luonnon ja retken yksityiskohdat
•Kuvat ja videot itse tekemisestä



Muita valokuviin liittyviä huomioita

● Kuvaa erilaisissa sääolosuhteissa ja eri vuodenaikoina. Näin saadaan 
kuviin moninaisuutta pelkän sinitaivaisen kesäilman sijaan.

● Kuvaa kohteita rohkeasti eri kuvakulmista ja korkeudelta. Kokeile 
rohkeasti esim. maantasosta kuvaamista perinteisen silmänkorkeuden 
sijaan.

● Kuvaa myös yksityiskohtia. Maisemaan kuuluvat myös pienet 
yksityiskohdat. Ota ne mukaan esim. maisemakuvan etualalle tai 
kuvaa niitä itsenään.

● Huomioi valon suunta ja sen vaikutus (vastavalo, myötävalo, sivuvalo)

● Päivänvalossa puhelimen kamerat riittävät jo pitkälle, jos kuvaaja 
tietää mitä tekee 36



• Kuvaa oman alueen vahvuuksia ja korosta alueen omaa identiteettiä.

• ”Must-maisema” alueelta, näitä voi olla useampikin.

• Kuvaa tekemistä ja aktiviteetteja.

Valolla on kuvan tunnelman kannalta suuri merkitys. Maisemakuvaukseen 

parhaiten soveltuvia ajankohtia ovat ajat ennen ja jälkeen auringonnousua 

ja -laskua. Näinä aikoina valo ei ole niin jyrkkä vaan se värittää maiseman 

pehmeillä lämpimillä sävyillä. Jos kuvaat päivällä, etualalle voi hakea 

erilaista sisältöä esimerkiksi kukista, kasveista tai puista tai esimerkiksi 

pilvistä taivaalla
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● Kuvat toimivat hyvänä mainoksena vain, jos ne ovat myös

teknisesti riittävän laadukkaita. Pieni, epäselvä tai sumea kuva ei

toimi. Kuvan resoluution tulee olla riittävän suuri

käyttötarkoitukseen.

● Useimmiten kuvien käyttökelpoisin tiedostomuoto on JPG,

mahdollisimman vähäisellä pakkauksella.

● Tarkista tekijänoikeudet ennen kuvan käyttämistä. Netissä olevat

kuvat eivät lähtökohtaisesti ole vapaasti käytettävissä.

● Kuvien käsittely luonnollisen näköiseksi. Liian vahva käsittely syö

kuvien uskottavuutta.

● Vaakakuvat usein käyttökelpoisempia.
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