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LÖYDETTÄVYYS JA
OSTETTAVUUS

TEM-tapaaminen

Teams, 9.6.2021



• 100 % Espoon kaupungin omistama 
markkinointiyhtiö

• Tehtävämme on houkutella yrityksiä, 
investointeja ja vierailijoita Espooseen 
sekä auttaa toimijoita menestymään 
innovaatio- ja 
matkailuekosysteemeissä. 

• Yhtiö markkinoi Espoota vierailijoille 
Visit Espoo -palvelubrändin alla

o visitespoo.fi

o @visitespoo #visitespoo #enterthecityof
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ENTER ESPOO



• Hankkeet mahdollistavat kokeiluja, 

jotka eivät olisi mahdollisia 

perustoiminnassa, mutta samalla 

niiden pitää allekirjoittaa 

perustoiminta

• Onnistuakseen hankkeet tarvitsevat 

yhtiön tukea ja suunnitelmallisuutta 

resurssien käytöstä

• Ideaalitilanteessa jo hakuvaiheessa 

suunnitelma siitä mitä tapahtuu 

hankkeen jälkeen
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HANKKEIDEN 
MERKITYS



• Visit Espoon Kestävän matkailun 
tiekarttatyö aloitettiin kesällä 2019, 
jossa on huomioitu

o YK:n globaalit SDG:t

o Kansallinen tiekartta

o Visit Finlandin suuraluestrategiat

o Espoon kaupungin Kestävän kehityksen ohjelma

o Enter Espoon strategia

• Painopistealueet:

o Yhteistyötä ja kohtaamisia

o Kestäviä palveluita ympäri vuoden

o Matkailu kuuluu kaikille – inklusiivinen ja 
monimuotoinen Espoo
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HANKKEEN 
TAUSTA



• Visit Finlandin digitiekartta-projekti 

ja Menestyvä Matkakohde –analyysi 

/ kevät 2020

• Kehittämiskohteet:

o Houkuttelevan digitaalisen 

asiakaspolun kehittäminen, erityisesti 

digitaalisen ostettavuuden kannalta

o Tiedolla johtaminen ja siihen liittyvien 

prosessien kehittäminen ja tiedon 

käytön lisääminen mm. markkinoinnin 

ja myynninedistämisen ohjaamisessa
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HANKKEEN 
TAUSTA



@visitespoo

TAVOITTEET
• Espoon ja lähialueiden digitaalisen toimintaympäristön ja 

kilpailukyvyn nostaminen kansainväliseen kasvuun

• Matkailijan saumattoman asiakaskokemuksen varmistaminen 

inspiraatiosta ostamiseen ja suositteluun.

• Tulostavoitteet:

Alueellisen liiketoimintamallin luominen matkanjärjestäjien, MICE-toimijoiden ja kuluttajien 

tavoittamiseksi

Tiedolla johdettu Vastuullinen Espoo –toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettaviksi
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• Avaintarjonnan ja
vetovoimatekijöiden määrittely

o Kärkiyritykset, -tuotteet ja –toimijat, joiden
tuotteet ja toiminta tukevat alueen strategiaa ja
markkinoinnin teemoja

o Kokous-, kongressi- ja tapahtumajärjestäjät -
muuttuneet asiakastarpeet

• Yhteistyön kriteeristö

o Kumppaniyhteistyön vähimmäisvaatimukset
(yritykset, matkanjärjestäjät)

• Visit Espoon vuosikumppanuusmallin
kehittäminen
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Alueellinen liiketoimintamalli



• Tehdyt toimenpiteet:

o Kilpailutuksen kautta FlowHouse –

yhteistyökumppanina

o Sisäiset työpajat:

o Liiketoimintamallivaihtoehdot kartoitettu 

kevään aikana työpajojen pohjalta

o Strategisten mittareiden päivittäminen työn 

alla

o Syksyn aikana uusi liiketoimintamalli 

suhteessa alueella toimiviin 

matkailuyrityksiin

o MICE-kartoitus syksyn aikana
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Alueellinen liiketoimintamalli



• Digitaalisen asiakaspolun hallinta: 

o Kosketuspisteiden, kv-asiakkaiden 
asiakaspolkujen määrittely

o Suosituimpien kanavien selvitys kohderyhmittäin

o Tuotteistustyö (sisältö & laatu)

• Dataohjautuvuus ja tiedolla johtaminen

o Liiketoiminnan tietotarpeiden tunnistaminen

o Datalähteet ja integraatiotarpeet – auditointi ja 
selvitys

o Dashboard – mallinnus ja pilotointi

o Tiedolla johtamisen prosessikuvaus – valmennukset 
analytiikkatiedon hyödyntämisestä ja analysoinnista.
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Tiedolla johdettu Vastuullinen Espoo -toimintamalli



• Tehdyt toimenpiteet

o Kilpailutuksen kautta FlowHouse –

yhteistyökumppanina

o Työpajat:

o BisLenz –työkalun pilotointi aloitettu ja palvelua 

kehitetään Visit Espoon tietotarpeiden pohjalta

o Tavoitteena, että työkalun avulla opitaan 

hyödyntämään tehokkaammin saatavilla olevaa 

tietoa oikea-aikaisen päätöksenteon ja 

vaikuttavuuden tueksi

▪ Edunvalvonta

▪ Matkailutoimijat

▪ Muut sidosryhmät

o Global Web Index –työkalun kautta saatu tietoa 

kohdemarkkinakohtaisista käytetyimmistä kanavista
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Tiedolla johdettu Vastuullinen Espoo -toimintamalli



• Tehdyt toimenpiteet

o kysely alueen toimijoille maaliskuu 2021

o digiostettavuuden avoin kick-off –webinaari 13.4.

o tuotteistustyön kautta lisää alueen palveluita 
digitaalisesti ostettaviksi kansainväliseen jakeluun

o hankkeessa 11 yritykselle yrityskohtaista sparrausta 
sekä majoitus- että elämysaktiviteetteja tarjoavia 
yrityksiä

o kriteerit:

▪ verkkokauppa/varausalusta jo olemassa

▪ palveluita saatavilla myös englanniksi

▪ kestävyys/vastuullisuus huomioitu liiketoiminnassa

o valmennusta tarjotaan yrityksille, joiden koetaan sitä 
tarvitsevan ns. kärkiyritykset valmennuksen ulkopuolella

o valmennustulosten perusteella pohdimme seuraavan 
yritysryhmän valmennuksien aloittamista

o Yleinen webinaari järjestetään syksyllä 2021
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Tiedolla johdettu Vastuullinen Espoo -toimintamalli



• Matkareittituotteiston 
kehittäminen kansainväliseen 
jakelukanavaan

o Digitaalisten matkaketjujen kehittäminen 
loppukuluttajille ja matkanjärjestäjille

o Pilotointi - skaalaus

• Visit Finlandin DataHubin
käyttöönotto alueella

o Matkailutiedon sisällöntuotannon ja –
hallinnan prosessien kehittäminen

o Sisällönhallintamalli (tuottaminen, 
kuratointi, jakelu)
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Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettaviksi



Jakelukanavan pilotointi

o Hankintapäätös tehty Elämys Groupin KoKo
Travel Planner –alustan pilotoinnista

o Digitaalisten matkaketjujen kehittäminen 
loppukuluttajille ja matkanjärjestäjille

o Jakelualustan lanseeraus ensi viikolla kotimaan 
matkailu kärjellä

o Visit Espoon  kesän markkinointikampanjat 
tullaan ohjaamaan soveltuvin osin ko. 
jakelualustalle

o Alustalle on mahdollista päästä yritykset, jotka 
täyttävät aiemmin mainitut kriteerit ja 
varausalusta keskustelee jakelukanavan kanssa 
(Bokún, Johku, Expedia, Sunhotels, Hotelbeds)

o Yhteismarkkinointia suunnitellaan 
loppuvuodesta muiden TEM-hankkeiden kanssa 
kv-markkinoille
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Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettaviksi



Visit Finlandin Data Hub

o Käyttöönotto aloitetaan syksyllä

o Hyödynnytään VF:n alueille suunnattuja 

valmennuksia ja käydään keskustelua 

suoraan Visit Finlandin kanssa mm.

▪ Alueorganisaation roolista suhteessa 

matkailuyrittäjiin

▪ DataHubin hyödyntämisestä VE:n

liiketoimintamallin kehityksessä
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Espoo ja lähialueet digitaalisesti ostettaviksi



o Verkkosivut (enterespoo.fi, visitespoo.fi)

o Some-kanavat (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

o Uutiskirjeet

o Kokoukset, infotilaisuudet

o Yhteistyötapaamiset muiden hankkeiden kanssa

o Tiedotteet, uutiset

VIESTINTÄ



Follow us!

Enter Espoo
www.enterespoo.fi

twitter.com/enterespoo
instagram.com/enterespoo

Visit Espoo
www.visitespoo.fi
twitter.com/visitespoo
instagram.com/visitespoo
facebook.com/visitespoo

KIITOS THANKS
Tiina Backman

tiina.r.backman@espoo.fi
+358 41 545 5515

Eveliina Anttila
eveliina.anttila@espoo.fi

+358 40 750 4744
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