Digitrack-hanke
Digitaalisen asiakaspolun kehittäminen Tampereen
seudun matkailuun

Digitrack: tarve ja keskeiset tavoitteet
TEM:n rahoittama hanke (Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus),
toteuttajana Visit Tampere
Aikataulu: 1.11.2020-31.12.2021, yritykset mukaan maaliskuusta 2021 alkaen

Budjetti: 174 000 €, josta Visit Tampereen omarahoitusosuus 20 %, eli 34 000 €
Toteuttajat: Visit Tampere yhteistyössä valittujen kumppaniyritysten ja konsulttien kanssa

Tarve ja keskeiset tavoitteet:
• Seudun matkailuyritysten tuotteita halutaan saada nykyistä kattavammin myyntiin digitaalisiin kanaviin
• Hankkeessa keskitytään Visit Tampereen kumppaniyrityksiin, joilta pyritään saamaan digimyyntiin erityisesti
yksittäisiä KV kongressi- ja tapahtumakävijöitä kiinnostavia (oheis)tuotteita

• Tavoitteena noin 30 kumppaniyrityksen konsultointi ja tarjonnan tuotteistaminen digikanaviin
• Panostetaan KV-kriteerit täyttäviin vastuullisiin tuotteisiin (esim. STF-merkki), tuoteteemoina mm. kestävä
kaupunkikulttuuri ja elämykset, Sauna Capital sekä järvet ja luontomatkailu Tampere.Finland-brändin ja
matkailustrategian mukaisesti

Digitrack-hanke pähkinänkuoressa
– Mitä, kenelle ja miten?

Digitaalisesti ostettavat matkailutuotteet yksittäisille KVmatkailijoille yhtenäiseen alueelliseen myyntikanavaan
Toimenpiteitä kohdentuen n. 30
Visit Tampereen
kumppaniyritykseen

Yritykset mukaan
03/2021 – projekti
päättyy 12/2021

Painotus KVkriteerit täyttävissä
vastuullisissa
tuotteissa

Yrityskohtainen konsultointi –
Bókun- ja Johku-asiantuntijat
konsultoimassa

Alustoina
ensisijaisesti Bókun
ja Johku

Tuotteistamisen
käsikirja yrityksen
tueksi

Datan hyödyntäminen
liiketoiminnan kehittämisessä

Datatarpeiden
kartoitus yhdessä
konsulttien kanssa

Pilottina yhteisen
alueellisen alustan
käyttöönotto
myynnin ja
markkinoinnin
edistämiseksi

Markkinoinnin
kehittäminen

Helposti toistettava
malli, joka voidaan
suunnata eri
kongressien ja
tapahtumien
osallistujille

Tuotteistaminen ja tuotekäsikirja
• Hankkeen tavoitteena on tarjota kilpailutetun konsultin kanssa yrityksille mahdollisimman valmis ratkaisu
tuotteiden saamiseksi mainituille alustoille.
• Myyntialustoina pääosin Bókun ja Johku. Ne soveltuvat hyvin hankkeen kriteerien mukaisille tuotteille ja mahdollistavat myös useat
jälleenmyyntikanavat.
• Yrityksille tarjotaan käytännönläheistä ja konkreettista apua tuotteiden valintaan, tuotteiden viemiseen myyntialustalle ja sopimusten
tekemiseen OTA-jälleenmyyjien kanssa.

• Kärkenä kansainväliset kriteerit täyttävät tuotteet, joiden kehittäminen digimyyntiin toimii valmistautumisena
koronapandemian jälkeiseen aikaan. Nämä tuotteet sopivat sellaisinaan myös kotimaan markkinoille, ja
pandemiatilanteen pitkittyessä tilanteeseen voidaan reagoida suuntaamalla markkinointia. Tärkeintä on se, että
tuotteet saadaan yksittäisen matkailijan ulottuville digitaalisesti ostettaviksi.
• Yksittäisten tuotteiden lisäksi voidaan kehittää myös valmiita reittejä, joissa voi olla mukana hankkeessa luotujen
tuotteiden ohella ilmaisiakin kohteita (esim. nähtävyyksiä).
• Hankkeessa tuotetaan digitaalinen ja helposti päivitettävä tuotteistamisen käsikirja tai selkeät ohjeet
tuotteistamista varten.
• Käsikirja kokoaa yhteen ohjeistuksen Bókunin ja Johkun ydintoiminnallisuuksista sekä käytössä huomioitavista tekijöistä. Käsikirja
opastaa yrityksiä etenkin tuotteistamisen tavoissa ja siinä, mitä matkailuyrityksen tulisi tehdä omissa kanavissaan varmistaakseen
parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Käsikirja julkaistaan loppuvuodesta kaikkien seudun yritysten käyttöön.

Muut hankkeen toimenpiteet: data, pilotit ja
digitaalisen tuotetarjonnan markkinointi
Myynti- ja markkinointidatan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseksi
• Myynnistä ja markkinoinnista halutaan myös dataa tiedolla johdettuun liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä varten
hankkeessa otetaan käyttöön hieman myöhemmin data-alusta, jonka tietotarpeita kartoitetaan jo yritysten konsultointi- ja
tuotteistamisvaiheessa.
Pilotit
• Hankkeen aikana tehdään lisäksi pilotteja, joiden kohteita voivat olla esim.
• kongressikävijöiden hiilijalanjäljen rahallinen kompensointipalvelu
• kävelyreitti/-reittejä Tampereen keskustan alueella yhdistäen hankkeessa mukana olevien yritysten kohteita ilmaisiin nähtävyyksiin
sekä esim. sähköautoreitti kauempana seudulla oleviin kohteisiin (esim. kansallispuistot)

Markkinoinnin kehittäminen
• Markkinointiin kehitetään helposti toistettava malli, joka voidaan suunnata eri kongressien ja tapahtumien osallistujille.
Digitaalinen tuotetarjonta tuodaan yhtenäisesti esille Visit Tampereen nettisivuilla ja Tampere.Finland-sovelluksessa.
Lisäksi tehdään markkinointimateriaaleja haaveilu- ja suunnitteluvaiheen kanaviin ja myös paikan päälle.
• Tampere.Finland-sovellus on tärkeässä roolissa myös muun informaation kannalta (esim. paikallinen liikenneinformaatio
helposti digitaalisesti saataville matkailijoiden liikkumisen helpottamiseksi).
• Lisäksi hankkeen aikana kartoitetaan mm. kansainvälisten kongressi- ja tapahtumakävijöiden käyttämiä suosittelu- ja
varauskanavia oheisohjelmien suhteen.

Hyöty alueen matkailuyrityksille
 Mukaan valituille kumppaniyrityksille tarjolla konkreettista ja käytännönläheistä apua tuotteistamiseen,
myyntialustan valintaan ja sopimusten tekemiseen kansainvälisten OTA-kanavien kanssa
• Tavoitteena loppuun asti mietitty ratkaisu, jossa tuotteet viedään myyntikanaviin asti

 Data-alustan myötä saataville tulee mm. myyntiä ja markkinointia helpottavaa tarpeiden mukaista tietoa
 Toimenpiteiden myötä kehitetyt tuotteet ovat keskeistä sisältöä Visit Tampereen omissa kanavissa; sivustolla ja
somessa: Digitrack-hankkeen puitteissa kehittyvät tuotteet linkittyvät siis vahvasti Visit Tampereen markkinointiin,
jolloin näitä tuotteita voidaan markkinoida hankkeessa kehitetyn helposti toistettavan mallin mukaan
 Kaikki alueen matkailuyritykset pääsevät hyötymään hankkeessa tehtävästä tuotteistamiskäsikirjasta, joka
esitellään loppuvuodesta sekä hankkeen päätöstilaisuudessa esitetyistä hankkeen opeista
 Yhteisen alueellisen tuotetarjonnan myötä edistetään myyntiä niin kongressien, kokousten ja
tapahtumien yhteyteen kuin kansainväliseen OTA- ja matkanjärjestäjäjakeluunkin ja samalla helpotetaan
tuotteiden löydettävyyttä myös kotimaisille asiakkaille

Hankkeen etenemissuunnitelma
Hankesuunnitelman
mukaiset toimenpiteet:

Kuvaus

Status

Liiketoimintamallin kehittäminen

Seudun matkailuyritysten tuotteita
pitää saada nykyistä kattavammin
myyntiin digitaalisiin kanaviin.
Keskitytään VT:n kumppaniyrityksiin,
joilta pyritään saamaan digimyyntiin
erityisesti yksittäisiä KV kongressi- ja
tapahtumakävijöitä kiinnostavia
(oheis)tuotteita. Tavoiteltuina
myyntialustoina lähinnä Bókun ja
Johku. Pyritään tarjoamaan
kilpailutetun konsultin kanssa
yrityksille mahdollisimman valmis
ratkaisu tuotteiden saamiseksi
digimyyntiin.

Peruskonsepti mietitty.

Tuotekriteeristön määrittely

Määritellään VF:n
kansainvälistymiskriteerien pohjalta.

Peruskriteerit määritelty.

Tarvittavat korjaavat toimenpiteet

Tuotosindikaattorien toteutuminen

Toteutusaikataulu
11/2020

Tarvittaessa voidaan täsmentää
valitun konsultin kanssa.

Näiden pohjalta hankkeen aikana
luodut tai edelleenkehitetyt
digimyyntituotteet ja
kestävät/vastuulliset tuotteet

11/2020

Hankkeen etenemissuunnitelma
Hankesuunnitelman
mukaiset toimenpiteet:

Kuvaus

Status

Tarvittavat korjaavat toimenpiteet

Tuotosindikaattorien toteutuminen

Toteutusaikataulu

Konsultoinnin kilpailutus

Haetaan Bókuniin ja Johkuun
erikoistuneita konsultteja,
tarvittaessa osatarjouksetkin voidaan
hyväksyä. Tavoitteena
mahdollisimman valmis ratkaisu
yrityksille. Myös tuotteistamiskäsikirja
ja yrityslähtöinen tietotarpeiden
määrittely myöhemmin kehitettävää
data-alustaa varten
huomioidaan jo tässä.

Päätös:
FlowHousen ja Natura Vivan
osatarjoukset yhdessä,
FlowHousen alihankkijana
Elämys Group

Tuotteistaminen

Yhdessä valittujen konsulttien kanssa
tehtävää työtä

3-8/2021

Tiedolla johtamisen tavoitteet ja
tietotarpeet sekä datalähteiden
kartoitus

Määriteltävä, millaista dataa
halutaan (myynti, markkinointi,
asiakaskokemus jne.), mistä dataa
saadaan ja millainen data-alusta tätä
varten pitäisi saada käytttöön.
Datatarpeita selvitetään myös
konsulttien tuotteistamistyön myötä.
Lisäksi huomioitava Visit Tampereen
muut datatarpeet

3-4/2021

12/2020 – 2/2021

Hankkeen etenemissuunnitelma
Hankesuunnitelman
mukaiset toimenpiteet:

Kuvaus

Markkinoinnin suunnittelu

Keskusteltava markkinoinnin
tarpeista Visit Tampereen oman
henkilöstön ja tuotteistamista
tekevien konsulttien kanssa, jotta
hankkeessa kehitettävässä
markkinoinnin mallissa keskitytään
oikeisiin asioihin.

3-6/2021

Data-alustan kilpailutus

Kun datatarpeet on saatu määriteltyä,
kilpailutetaan data-alusta.
Tavoitteena selkeä dashboard, josta
relevanttia dataa saavat sekä
hankkeeseen osallistuvat yritykset
että Visit Tampere.

4/2021

Data-alustan käyttöönotto

Status

Tarvittavat korjaavat toimenpiteet

Tuotosindikaattorien toteutuminen

Toteutusaikataulu

5-8/2021

Hankkeen etenemissuunnitelma
Hankesuunnitelman
mukaiset toimenpiteet:

Kuvaus

Pilotoinnit

Esim. kongressikävijöiden
hiilijalanjäljen kompensointipalvelu ja
reittien luominen

Datan hyödyntäminen

Malli ja käsikirja digitaaliseen
tuotteistamiseen

Status

Tarvittavat korjaavat toimenpiteet

Tuotosindikaattorien toteutminen

Toteutusaikataulu

6-10/2021

8-12/2021

Selkeät ohjeet Bókuniin ja Johkuun,
julkistaminen kaikille seudun
yrityksille marraskuussa Visit
Festivalin yhteydessä

9-11/2021

