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Your Local Host
Oppaasi matkailualan kehityksessä

 2018

 Live like a local trendi

 Doerz

 Matkailun konsultti

 Vetovoimaa Keitele-Päijänne matkailuun-hanke



Matkailun trendejä

Pois massaturismista 
→ pieniä ryhmiä

Yksilöllisiä ”hidden 
gems” kohteita

Koronaturvallista 
matkailua

”Transformational 
Travel”→matkoilla 

halutaan kokea 
uutta, oppia, 

kehittää

Vastuullinen 
matkailu

• Ekologisesti

• Taloudellisesti

• Sosio-kultuurisesti



Missä maailma tällä 

hetkellä?

 Koronan vaikutukset

 Luontomatkailu kasvaa

 Lähimarkkinoiden rooli kasvaa

 Asiakkaat odottavat joustavuutta

 Turvallisuusviestintä



Mitkä ovat Suomen kylien 

USP:T?
 Paikalliset tavat

 Paikalliset ruuat

 Historia/ tarinat

 Saunat

 Kylän raitit

 Luontokohteet

 Onko sinulla jokin erikoistaito?

 Vuoden kierto / juhlat?

Nyt on sana vapaa! ☺



Elämyksen elementit



Elämyksen elementit



Elämyksen elementit

Käynti taidenäyttelyssä



Palveluiden ja elämysten 

tuotteistaminen



Miksi tuotteistamista?

 Palvelun selkeyttämistä ja houkuttelevaksi 

tekemistä

 Tuotteen tai palvelun muotoilua helposti 

ostettavaan muotoon

 Mahdollistaa palvelun monistamisen ja 

liiketoiminnan kehittämisen

 Tuo USP: esille houkuttelevasti



Miksi tuotteistamista



Kenelle?
 Kaikki tuotteistaminen lähtee kohderyhmän 

valinnasta

 Lapsiperheet

 Sinkut

 Paikalliset

 Eläkeläiset

 Naiset

 Miehet 

 Väsyneet vanhemmat :D

Asenteet

Kiinostuksen
Kohteet

Toiveet

Osto-

käyttäyty-

minen

Arvot

=Asiakasymmärrys



Tuotekortissa on

 Nimi

 Tuotekuvaus

 Esittelyteksti;  USP:t esillä!

 HYVÄT kuvat

 Tapaamispaikka

 Mistä ostat

 Hinta

 Saatavuus

 Kesto

 Hyvä tietää ennen osallistumista

 Sisällysluettelo (aikataulu/ohjelma)

 Mitä tuote EI sisällä

 Milloin pitää varata viimeistään varata (cut off- aika)

 Varausehdot

 Asiakaspalvelun tiedot



Tuotekortissa 

on 

• Informatiivinen ja selkeä

Tuotteen nimi

• Vie asiakas jo tekstin avulla keskelle elämystä

• Kirjoita kuin kertoisin ystävälle mitä hän kokee

• Näkee..

• Haistaa..

• Maistaa..

• Kuulee..

• Oppii ..

• Tekee..

Tuotekuvaus



Tuotekortissa 

on 

•Mikä tekee palvelustasi uniikin

Kohokohdat eli USP esillä!

•Rytmitä tekstiä

•Kerro kuvailevasti mutta ytimekkäästi, tuo USP:t esille!

•Kaikki turha pois

• Huomioi konteksti missä tuote esillä

Muista asiakkaasi jolle olet tekemässä tuotetta



Tuotekuvaus

 Oma tarina, ammattitaito, osaaminen, intohimo, persoona

 ” Oppaat ovat perhokalastuksen ja viehekalastuksen kovan luokan ammattilaisia. Heillä on 
useiden vuosikymmenten kokemus perhokalastuksesta niin Kymijoelta (kotijoki) kuin muiltakin 
lohijoilta. Heillä on myös viimeinen tietotaito kalastusvälineistä ja eri kalastustekniikoista. ”

 1 tuote /tuotekortti!

 Kuvaile  esim. maaston vaativuus totuudenmukaisesti

 Älä kirjoita ” sopii normaalikuntoiselle”



Hyvät kuvat!

 Ei epätarkkoja kuvia!

 Muista kenelle olet tekemässä pavelua



Tuotekortissa 

on.. 

•Tapaamispaikka

•Hyvä tietää ennen osallistumista

•(Sisällysluettelo)

•Varausehdot

•Lunastusohjeet( mistä ostat ja miten)

•Asiakaspalvelun tiedot

•Hinta selkeästi

Kaikki loput tärkeät tiedot!



Tuotteen 

testaus ja  

elinkaari

•Jos teet uuden tuotteen, muista testata ja kehittää!

•Kysy aina palautetta

•Testaa välillä myös Vanha tuote, pitääkö kehittää tai 
muuttaa?

•Asiakkaat muuttuu

•Tuotteen elinkaari

Muista testata!



Esimerkkejä















Myynti ja markkinointi



Myynti ja markkinointi

 Kuka on asiakas?

 Mistä voi ostaa?

 Mistä asiakas löytää sinut?

 Missä kanavissa löydät asiakkaasi?

 Milloin markkinointi pitää aloittaa?

 Muista kehoite ostoon! CTA= Call To Action



Myynti ja markkinointi

• Facebook

• Facebook ryhmät?

• Instagram

• Maakunnallisten kyläjärjestöjen kanavat?

• Omat Kyläyhdistyksen nettisivut ja kanavat?

• Kaupan ilmoitustaulu?

• Paikallislehti juttuvinkki & mainos?

• Puskaradiot

• Verkostot

 Muista kehoite ostoon! CTA= Call To Action



Hinnoittelu

 Kuka on asiakas?

 Mikä on oma motiivisi?

 Kata vähintään kulut?

 Palvelun ainutlaatuisuus?

 1 vai 12 kertaa vuodessa?

 Älä myy vain ydinpalvelua

 → myy lisäarvoa!

 → Asiakasymmärrys

 ”Osta lettu” 

 Tule nauttimaan herkullisista tuoreita letuista sekä ihanan 
vanhan kansakoulun historiallisesta miljöstä. Lapsille 
turvallinen pihapiiri leikkialueineen.Tervetuloa nauttimaan 
kiirettömästä vanhan ajan tunnelmasta!



Missä ja miten myydä?

 Online vai offline?

 Online

 Tuotteet, varaukset, viestintä, palaute, maksut 
hoituu, 

 ”Offline

 Mainos→ kaikki jää hoidettavaksi manuaalisesti

 Varaukset, maksut, tiedottaminen



Online myyntikanava



Doerz

 Turkulainen

 Helppo aloittaa 
digimyynti

 Live like a local-kärjellä 

 Varaus ja maksut, 
viestit, palautekysely

 Komissio max. 20%

 Eventtejä tai On 
demand-varauksia

 Elämyksiä

 Online-elämyksiä



Miten tästä eteenpäin?

 Ideoikaa yhdessä!

 Valitkaa toteuttamiskelpoiset elämykset

 Luo tuotekortti→ testaa, kysy palautetta, aloita 
markkinointi!

 Katso esimerkkejä:

 www.doerz.com

 www.visitrovaniemi.fi

 www.elamyssuomi.com

http://www.doerz.com/
http://www.visitrovaniemi.fi/


Apua saatavilla edelleen 

 Maakunnallinen sparraus

 2h, käsitellään 3-4 tuotekorttia, opitaan toisiltamme yhdessä

 Kyläkohtainen sparraus

 1,5-2h Käsitellään 1-2 tuotetta priimakuntoon

 Tuotteistamis- tai verkostoitumisvalmennus hankkeille

Ota yhteyttä! noora@yourlocalhost.fi

Mukavia hetkiä tuotteistamisen kanssa!



Kiitos! 
NOORA@YOURLOCALHOST.FI

050-3381932

@YOURLOCALHOST

mailto:Noora@yourlocalhost.fi

