
Tuotteistamiskäsikirja



Tuotteistamisen käsikirja
• Apuja ja infoa tuotekehitykseen digitaalisiin

myyntikanaviin
• Tuotekehitys

• Suoramyynti
• Digitaalinen B2B-yhteistyö

• Vinkkejä näkyvyyden ja löydettävyyden eli
myynnin edistämiseen

• Markkinointi
• Viestintä
• Toimenpiteiden tavoitteiden asettaminen ja

mittaaminen



Tuotekehitys
• Digitaalisen myynnin toimintamallit

• Tuotekehitystä (mahdollinen) monikanavainen
myynti huomioiden

• Digitaalinen matkailutuote
• Kombinaatio tuotekehittämistä + alustojen

hallintaa ja myynnin edistämistä



Elämystuotteet



Elämystuote suoramyyntiin
• Koettava, digitaalisiin myyntikanaviin

soveltuva tuote on kokonaisuus.
• Digitaaliset tuotesisällöt

• Tuotekuvausteksti
• Tuotekohtaisesti ”täsmätiedot”
• Alustakohtaiset vaatimukset

• Elämystuotteet matkailijan digitaalisen polun
varrella

• Haaveilusta ostoon ja matkan jälkeiseen
aikaan



B2B-yhteistyö
kansainvälinen matkailija / esimerkki

Googlen 1. hakusivulla
• GetYourGuide, Tours By Locals, TripAdvisor

x 2 , Gadventures, Visit Tampere,
Tampereen Oppaat, Hiking Travel Hit

Tarjonta
• Get Your Guide: 1 opastettu kierros

TripAdvisor: 4 opastettua kierrosta (joista
yksi Helsinkiin)

• TripAdvisor yleisesti: useita kohteita
Tampereen seudulta, majoituspuolella
ostettavaa, elämyspuolella ei ostettavaa



Askeleet eteenpäin
1. Tuotekehitys
2. Suoramyynti
3. Aktiivinen myyntityö
4. Monikanavainen jakelu

✔Kiinnostavuuden lisääminen matkailijan
silmin

✔Ympärivuotisuuden kehittäminen
✔Viipymän pidentäminen

5. Aktiivinen myyntityö



Vinkit näkyvyyden ja
löydettävyyden edistämiseen



Digitaalisen myynnin
alustavalintoja



Digitaalinen myynti
• Suoramyynti

• Matkailuyritys myy omia tuotteitaan
digitaalisissa kanavissa.

• Palveluntuottaja
• Matkailuyritys, joka vastaa

digitaalisista myyntikanavista
ostetusta tuotteesta, eli toteuttaa
matkailupalvelun matkailijalle

• B2B-yhteistyö
• Yhteistyökumppani myy

palveluntuottajien tuotteita
digitaalisissa kanavissa.

• Digitaalinen B2B-kumppani eli
jälleenmyyjä

• Digitaalinen B2B-kumppani eli
jälleenmyyjä voi olla esimerkiksi
toinen matkailuyritys
matkailualueella, alueorganisaatio,
kotimainen tai kansainvälinen
matkanjärjestäjä tai OTA-kanava
(online travel agency).



Suoramyynti
• Tuotekehitys
• Suoramyynnin mahdollistava alusta
• Alustan käyttöönotto
• Myyntitoimenpiteet



Suoramyynti
• Tuotekehitys
• Suoramyynnin mahdollistava alusta
• Alustan käyttöönotto
• Myynnin edistämisen toimenpiteet

• Myynti avoinna 24/7 sesongista riippumatta
• Asiakkaat digitalisoituvat
• Liiketoiminnan modernisointi



B2B-myyntiyhteistyö
• Jakelukanavasuunnitelma
• Tuotteet jakelukanaviin soveltuviksi
• Tekniset toimenpiteet



B2B-myyntiyhteistyö
• Jakelukanavasuunnitelma
• Tuotteet jakelukanaviin soveltuviksi
• Tekniset toimenpiteet

• Tuotteiden näkyvyyden ja löydettävyyden
kehittäminen > myyntiapu

• Asiakkaiden palvelu monikanavaisesti
• Alueellisen näkyvyyden edistäminen ja

tunnetuksi tekeminen



Digitaalisen myynnin
alustavalintoja
• Myytävät tuotteet ja palvelut

• Kohderyhmä: kotimaa, KV, indikset, ryhmät jne.

• Tarpeet: alusta digitaaliseen myyntiin vai myös esim.
kassajärjestelmä

• Myyntistrategia
• Suoramyynti
• B2B-myyntiyhteistyössä

• Muut matkailuyritykset alueella, alueorganisaatio, OTA-kanavat,
matkanjärjestäjäyhteistyö, muut jälleenmyyjät

• Muuta esim.
• Suomenkielinen vs. englanninkielinen tuki,

automaattiset viestit, alueellisen myyntiyhteistyön
kehittäminen, lisämyynnin mahdollistaminen,
asiakkaan digitaalinen ostopolku



Alustavaihtoehtoja
Yksi alusta, erilaisia ratkaisuja
• Elämysmyynti

• Vuokrauspalvelut

• Majoitusmyynti

• Elämys- ja majoitusmyynti

• Lipunmyynti

• Ravintolamyynti

• Kokousmyynti jne.

• Elämys- ja majoitusmyynti + tuotteet (esim. kartta)

• Elämys- ja majoitusmyynti + tuotteet + fyysinen
toimintaympäristö



Alustaesittelyssä hetken päästä
• Bókun • Johku



Digitrack-oppimispolkuja ja
tehtyjä toimenpiteitä



Digitrack-hanke: yrityssparraukset
• Yrityksillä oli mahdollista osallistua

vuoden 2021 aikana Digitrack-
hankkeen digitaalisen myynnin
yrityssparrauksiin saaden täsmäapua
omaan tilanteeseen

• Yrityskohtaisissa sparrauksissa
edetään aina yrityksen tarpeiden
mukaisesti

• Teemoina: digitaalinen myynti +
alustatukea Bókunin ja Johkun
käyttöönottoon



Mikä on Bókun?
www.bokun.io

Kaupankäyntijärjestelmä Varausjärjestelmä, suoramyynti + B2B-myyntiyhteistyö

Varaukset Online-varaukset, offline-varaukset (omat varaukset)

Tuotetyypit Elämystuotteet (aktiviteetit, vuokravälineet, lipunmyynti, lahjakortit jne.)

Rajapinnat OTA-kanaviin Elämystuotteet: Viator, GetYourGuide, Expedia jne. (+satoja muita)

B2B-yhteistyö Digitaaliset sopimukset yritysten, OTA-kanavien ym. välillä

Hinta • Online-varaukset omista kanavista: 49 dollaria / kk + komissio 1,5 % / osto + maksuvälittäjän %-osuus
• Omat varaukset (offline): ei komissiota
• Digitaaliset sopimukset yritysten kesken: sovittu komissio

Lisätietoja / huomioitavaa • Maksupalvelusopimus maksunvälittäjän kanssa
• Google Things To Do, agenttimyynti, Affiliate Hub
• Eteneminen: tuotekehitys, käyttöönotto, suoramyynti, markkinointi+viestintä, B2B-yhteistyö
• 20 000 käyttäjää maailmanlaajuisesti (560 Suomessa, kaikista 1345 jälleenmyyjä)
• Maksuton vaihtoehto: alustan käyttöönotto free-versiona > Viator-yhteys, offline-varaukset, Affiliate Hub



Esimerkki
Tuote yrityksen
omalla verkkosivulla

Digitaalinen, reaaliaikainen
B2B-myyntiyhteistyö

Tuote yhteistyö yrityksen
verkkosivulla

Alueorganisaatio-
yhteistyö



Mitä tehtiin yritysten kanssa?
Johanna Koski: digitaalinen myynti & Bókun

• Yrityksen liiketoiminnan kartoitus ja sen
perusteella suunnittelu palveluiden
digitalisoinnin edistämisestä Bokun-
alustalla

• Tuotekehitys suomi + englanti
• Bokun-tilin luominen ja tilin asetusten

läpikäyminen
• Aktiviteettituotteen ohjeistus ja luominen

Bokun-alustalle sopivaksi
• Yritys luo valmentajan avustuksella

ensimmäiset tuotteet alustalle
• Tuotteiden vieminen yrityksen

verkkokauppaan
• Marketplace-toiminnot ja OTA-kanavat

(läpikäyminen ja tarvittaessa sopimusten
aktivointi)

• Yritykset, joilla oli käytössä jo Bókun-alusta
ennestään

• Ongelmakohtien kartoitus
• Asioiden selvittäminen /

ratkaisumahdollisuudet
• Marketplace-toiminnot: myyntikanavien

lisääminen ja sopimusten läpikäyminen



Mikä on Johku?
Ilkka Lariola: digitaalinen myynti & Johku

www.johku.fi

Kaupankäyntijärjestelmä Kaupankäyntijärjestelmä, varaukset, online-myynti, kassajärjestelmä

Varaukset Online-varaukset, offline-varaukset (omat varaukset)

Tuotetyypit Elämystuotteet (aktiviteetit, vuokravälineet, lipunmyynti, lahjakortit jne.), majoitus, vuokrattavat tilat (kokoustilat,
saunatilat jne.), fyysiset tuotteet

Rajapinnat OTA-kanaviin Elämystuotteet: ei suoria rajapintoja (rajapinta Bókuniin), majoitustuotteet: kanavahallinta MyAllocatorin ohjelmiston
kautta

B2B-yhteistyö Ristiinmyyntisopimukset eli jaetut kaupat Johku-käyttäjien kesken

Hinta Online-varaukset omista kanavista: komissio max. 2,5 % / osto + maksuvälittäjän %-osuus
Omat varaukset (offline): ei komissiota mikäli tositetta ei synny
Ristiinmyyntisopimukset yritysten kesken: sovittu komissio + Johkun komissio + maksuvälittäjän %-osuus
OTA-kanavat (majoitus): MyAllocator-ohjelmist ohjelmisto + OTA-komissio
Maksupalvelusopimus maksunvälittäjän kanssa

Lisätietoja / huomioitavaa • Ei kuukausimaksuja
• Suomenkielinen asiakastuki ja suomalainen yritys
• Ristiinmyynti ilman hierarkiaa → asiakas näkee aina keneltä on ostamassa
• Yli 1800 rekisteröitynyttä kauppiasta (+52 % kasvu 2021)



Mitä tehtiin yritysten kanssa?
Ilkka Lariola: digitaalinen myynti & Johku

• Yrityksen liiketoimintaan tutustuminen ja
kuinka johku sopii yrityksen toimintatapaan

• Nykyisten tuotteiden läpikäynti
• Johkun perustaminen ja hallinnan

perustoiminnot
• Maksaminen ja maksutapojen valinta
• Tuotteiden luominen ja myyntikuntoon

saattaminen
• Tuotteet esille online-myyntiin

• Yritykset, joilla oli käytössä jo Johku
• Kaupan nykytila ja tarpeet
• Tuotteistaminen ja tuotteiden saaminen

myyntikuntoon
• Tuotteiden linkittäminen ja lisämyynti


