Tuotteistaminen
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• Matkailun kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys vuodesta
1995

• Outdoors-matkailu, kiertomatkat, tuotteistaminen, kansainvälistyminen
• Useita kymmeniä tuotemanuaaleja, useita tuotteistamisoppaita
• Erilaisia valmennuspaketteja ja –kokonaisuuksia vuodesta 2000 näillä
teemoilla
• Julkaisuja ja tutkimuksia (Visit Finland, Karttakeskus jne)
• Media-, matkanjärjestäjä- ja bloggarimatkoja, kansainvälistä myyntityötä yli
10 v
• Matkanjärjestäjällä oppaana, varaamon päällikkönä, tuotantopäällikkönä
13 v
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Päivän teema tuotteistaminen
• Trendeistä ja asiakkaista
• Tuotteistamisstrategioista ja –menetelmistä
• Palvelumuotoilu
Päivän kulusta
• Kesto noin 3 tuntia, klo 13 - 16
• Tauotetaan säännöllisesti, 5 minuutin taukoja ja yksi 15 minuutin
• Kysymykset chattiin
• Lopussa mikrofonit auki ja loppukeskustelu
• Materiaali tulee jakoon
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ASIAKKAISTA JA TRENDEISTÄ

KORONAN VAIKUTUKSISTA
Taustalla vaikuttavat pandemiatilanne, potentiaalisten asiakkaiden määrä, terveyden ja
hyvinvoinnin tilanne, kulloinkin voimassa olevat säännökset ja yleiset makroekonomiset
trendit
Koronan kiihdyttämiä trendejä
• Asiakkaat siirtyvät yhä enemmän verkkokauppoihin ja myös verkko–elämyksiin
• Muutoksia tapahtuu lyhyellä aikajänteellä
• Digitaalinen elämä kasvaa ja muuttuu:
• teknologiajätit yrittävät pitää kuluttajat omissa ekosysteemeissään
• Paikallisesti syntyy uusia digitaalisia palveluita kuten esim majoitus + ruuan
majoitukseen kuljettaminen
• Virtuaalisuudesta tulee joka päiväistä
• Terveys- ja hygieniastandardit ovat tulleet jäädäkseen
• Sosiaalinen etäisyys
• Maaseudun ja luonnon arvostus kasvaa
• Matkailussa kotimaan matkailu, maaseutu-, lähialue- ja ja luontomatkailu

MATKAILUN TULEVAISUUDEN ENNUSTEITA
•
•
•
•
•

Liikenne kärsii massiivisia tappioita ja erityisesti
kaukolennot vähenevät. Samalla investoinnit
junaliikenteeseen kasvavat
Massaturismikohteet, rantakohteet kärsivät
Maaseutu-, lähialue- ja luontomatkailun suosio kasvaa
entisestään
AirBnB:n suosio tippuu
OTA –kanavat, jotka kehittävät ja automatisoivat

V-muotoinen
toipuminen

1. Nopean toipumisen skenaario
•
•
•
•
•

Matkailukäyttäytymisen pitkäaikainen
muutos

Matkailu ei palaa koskaan entiselleen
2. Massamatkailun aika on mennyttä
4. Matkailusta tulee virtuaalista

Investoinnit digitaalisuuteen kannattavat
Takaisinmaksuehdot kehittyvät, kanta-asiakasohjelmat
Hygieniasäännöistä tulee standardisoituja ja ne ulottuvat
kaikkialle matkailuelinkeinon parissa
Syntyy uusia vakuutustuotteita ja rahat takaisin –takuista tulee
osa matkailutuotetta
Digimarkkinointitaidoista tulee entistä tärkeämpiä ja äkkiä
syntyvään kysyntään pitää pystyä reagoimaan

Mario Gavira 2020

•
•
•
•
•

Lentokapasiteetista katoaa 50%, lentokenttiä suljetaan ja vain
rikkailla on varaa matkustaa, alueellinen liikenne kasvaa
Majoituskapasiteetista katoaa 40%, AirBnB uudistuu tarjoten
pitkäaikaismajoitusta
Majoitukset vaihtavat omistajaa; ne, joilla on paksu lompakko ostava
pieniä pois markkinoilta ja maaseutumatkailu kasvaa entisestään
Pieniä ja keskisuuria välittäjiä katoaa markkinoilta
OTA –kanavista parhaat selviytyvät, virtuaalisuus astuu mukaan
kuvioihin sekä markkinointiin että myyntiin

Taloudellisen kriisin syvyys

3. Suuri on kaunista
•
•
•
•

U-muotoinen

Kansalliset lentoyhtiöt pysyvät liikenteessä toipuminen
valtioiden tukemana
Lentoliikenne vähenee -30%
Majoitussektorilla tapahtuu keskittymistä, pienet
fuusioituvat suuriin ja pk-kohteista tulee edullisia
ostokohteita suurille
Muutama aasialainen OTA-kanava haastaa
kansainvälisiä jättejä

Matkailu palaa nopeasti entiselleen

Kuluttajatrendien 10 (9) kärjessä vuonna 2019

Euromonitor International

1: Ikä ei merkitse mitään: Suurten ikäluokkien edustajat eivät halua tulla kohdelluiksi vanhuksina.
2: Yksinkertainen on kaunista, ja sillä voi erottautua: Kuluttajat tavoittelevat yksinkertaisia, aitoja ja parempilaatuisia
perusasioita, joiden avulla voi ilmaista yksilöllisyyttään.
3: Kuluttajat ovat tietoisempia valintojensa merkityksestä
4: Digitaalisuus yhdistää: Nopeat nettiyhteydet, mobiili internet ja sosiaalinen media mahdollistavat uudenlaisia
yhteisen tekemisen ja kokemisen muotoja.
5: Jokainen on ekspertti, tieto on valtaa: Verkko on pohjaton tietolähde: tuotevertailuja, koetuloksia ja
keskustelupalstoja. Kuluttajat etsivät tukea ostopäätöksilleen yhä enenevästi toisiltaan.
6: Rajat somessa ja netissä roikkumiselle, tilalle ’oikeaa’ elämää: Ihmiset eivät enää halua elää sosiaalisen median
orjina. Vapaa-aikana halutaan hidastaa tahtia, rauhoittua ja tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan.
7: Tiedän itse, mikä on minulle parhaaksi: Enemmän aitoja kokemuksia, tuotteita ja markkinointia. Kiiltokuvamaisuuden
aika on ohitse
9: Haluan sen heti! Suuret teknologiayritykset, joilla on käytössään kuluttajadataa, hyötyvät nopeudesta ensin. Niillä
on tarpeeksi resursseja hyödyntää 5G-tekniikkaa, tekoälyä ja esineiden internetiä.
10: Yhä enemmän yksin asuvia sinkkuja: Yhä useammat myös yli 50-vuotiaat ihmiset asuvat yhden hengen talouksissa.

KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

Minulla on
Järki
Pysyvyys

Minä olen
Tunne
Muutos

Luonnon ihmeiden metsästäjät Luontonautiskelijat ja -tutkijat

•

•
•
•
•

Haluaa kokea uniikkeja
elämyksiä lomallaan
Haluaa nähdä luonnonihmeet,
vangita ne ja jakaa muillekin
Aikataulu voi olla tiukka,
haluaa kokea kaiken
suunnitellun
Kerran elämässä -asenne
Vanhempaa ikäluokkaa kuin
luontonautiskelijat

•
•
•

Haluaa toipua luonnossa,
nauttia rauhasta ja kauniista
maisemasta
Hidas elämä, ei kiirettä
Nauttii luonnon puhtaudesta
ja luonnosta vastapainoksi
arjen kiireestä

Autenttisen elämäntavan
etsijät

Aktiiviset luontoseikkailijat

•

•
•

Haluaa olla aktiivinen
lomallaan ja saada
aktiivisuudesta energiaa ja
jaksamista
Innokkaita kokeilemaan uusia
ja uniikkeja lajeja
Tärkeätä kokea kaunis
maisema aktiviteetin aikana

•
•
•

Haluaa tavata paikallisia ihmisiä
ja välttää paikkoja, jossa paljon
turisteja
Haluaan saada vaikutelman
millaista olisi elää täällä
Haluaa kokea paikallisen
elämäntavan ja –tyylin laajasti

10

Suomen potentiaaliset asiakkaat -matkamotiivit
• Pako arjen rutiineista, rentoutuminen, palautuminen,
aurinko ja lämpö, hauskanpito ja nautinto ovat
tärkeimmät motiivit
• Luonto on tärkeä 66 prosentille
• Verrattuna väestöön yleensä Suomen potentiaaliset
asiakkaat ovat uteliaita näkemään maailmaa, haluavat
tehdä jotain paikalliskulttuuriin liittyvää, paeta
saasteita, seikkailla, flirttailla ja urheilla
• 45 % on luonnon tarkkailijoita, haluaa vain nähdä
luonnon
• 10 % haluaa urheilla luonnossa
• 21 % haluaa kokea luonnon niin intensiivisesti kuin
mahdollista ja tuntea sen kaikilla aisteillaan
• 24 % ei ole kiinnostunut luonnosta ja sillä ei ole
merkitystä lomalla

TUOTTEISTAMISESTA
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Mikä on tuote?
Tarinallisuus

Vastuullisuus

Digitaalisuus

Elämys

Tuote

Mikä on tuote?
•
•
•
•

visuaalisesti ja sisällöllisesti edustava
aina ostettavissa
helposti hahmotettavissa & ymmärrettävissä
myytävissä tiettyyn aikaan etukäteen määriteltynä
ajanjaksona

•
•
•
•

Tuotteella on selkeä kohderyhmä ja markkinat
Kun tuote menee kaupaksi
Kun tuote tuottaa katetta palvelun tarjoajalle
Kun tuote on monistettavissa (Mika Tonder)

MILLAISIA TUOTTEITA KYSYTÄÄN 2020

Ellare Oy, Hämeentie 11-13, 00530 Helsinki, Y-tunnus 1019831-3, pirjo.rasanen@ellare.fi, puh. 040 - 737 8650

Kotimaan matkailun trendit 2018
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1. Lähiruoka arvossaan. Ruokakävely Porvoossa, gourmet-illallinen Kuopiossa, mustikkapiirakan leipomista
Puumalassa tai lörtsy Savonlinnassa. Paikalliset maut kiinnostavat ja niiden perässä ollaan valmiita
matkustamaan.
2. Teemakävelyt nousussa. Heavywalk Helsingissä, Minna Canthin Kuopio tai Alvar Aallon Jyväskylä?
Kotimaanmatkaajat haluavat lähestyä kohteita teeman kautta, ja heitä hemmotellaankin yhä useammin
teemakävelyillä, -risteilyillä tai -ajeluilla.
3. Matkakohteen kokeminen paikallisin silmin. Ihmiset haluavat kokea matkustuskohteen paikallisin silmin.
Kotimaassa matkaillessa ei tarvitse kuitenkaan seikkailla ummikkona. Kalasta, osallistu issikkavaellukselle
tai norpparetkelle, poimi villiyrttejä tai sieniä, istu paikallisten seuraan nauttimaan lähiruoasta.
Vaihtoehtoja on paljon – kuten myös palveluntarjoajia.
4. Liikunnan perässä ympäri Suomen. Pulahda Aurajokeen triathlonilla, osallistu perinteisiin Eukonkannon
MM-kisoihin, ihastele maailmanluokan jalkapalloa Vaasassa tai osallistu polkujuoksuihin Suomen kauniissa
kansallispuistoissa. Urheilu- ja liikuntatapahtumat on aiempaa hauskempia ja monipuolisempia.
5. Luonnossa retkeily. Ainahan suomalaiset ovat nauttineet luonnosta, mutta nyt luonto ja retkeily on todella
pinnalla.

Markkinoiden potentiaali

Hinta- ja tuotestrategioita

Markkinoiden volyymi

Hinta- ja tuotestrategioita

MVP: rakenna minimaalinen versio tuotteesta, jolla
päästään keräämään loppukäyttäjältä palautetta ja
testaamaan markkinaa.
Toteutuksen tarkoituksena on osoittaa pienimmällä
mahdollisella toteutuksella tuotteen oletettu
potentiaali. Eric Ries, The Lean Startup

Uudet tuotestrategiat
Perinteiset eriytyneet tuotteet ja toimialat

Hybridit tuotteet ja toimialat

Kulttuuri
Kulttuuri
Retkeily

Pyöräily

Hyvinvointi

Urheilu

Pyöräily

Retkeily

Hyvinvointi

Urheilu

Ruoka
Ruoka

Minimaalinen versio konseptista

https://www.romanpichler.com

PALVELUMUOTOILUN NOUSU
TUOTELÄHTÖINEN
AJATTELU

PALVELULÄHTÖINEN
AJATTELU

ASIAKASLÄHTÖINEN
AJATTELU

Palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen

Palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen
•
•

•
•
•
•

Kuka on asiakkaamme ja millainen hän
on?
Mitä asiakkaamme haluaa, millaisia
tavoitteita asiakas haluaa palvelullamme
saavuttaa?
• Mikä häntä motivoi?
• Mikä häntä kiinnostaa?
• Mistä hän tulee onnelliseksi
Mistä asiakkaat ovat?
Mitkä ovat asiakaspalvelumme vaiheet?
Missä kanavissa palvelemme asiakasta?
Muodostuu kanavista yhtenäinen ketju?

Palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen

Palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen
Kumppanit
• Ketkä ovat avainkumppaneita?
• Mitä resursseja heiltä saadaan?
• Mitä tärkeitä toimintoja he
hoitavat?
• Mikä kumppaneja motivoi?

Toiminnot
• Toiminnot arvolupauksen
täyttämiseksi?
• Tuotanto, ongelmanratkaisu,
alusta/verkosto?

Tarjontalähtöinen
Resurssit

• Mitä avainresursseja
arvolupauksen täyttäminen
edellyttää?
• Fyysiset resurssit, tieto/data,
patentit, henkilöt, osaamiset,
taloudelliset resurssit

Arvolupaus
• Mitä arvoa asiakkaille tuotetaan?
• Mikä asiakkaan ongelma
ratkaistaan?
• Mitä asiakkaan tarpeita
tyydytetään?
• Vaihtelevatko em. seikat
asiakassegmenteittäin?
Arvon elementtejä:
• Uutuus, suorituskyky,
helppous/käytettävyys,
räätälöinti, muotoilu, status,
säästö (aika, raha),
saavutettavuus, riskin
vähentäminen

Kulurakenne
• Merkittävimmät kulut kehittämisessä ja jatkuvassa toiminnassa (kiinteät, muuttuvat)?
• Mitkä resurssit ja toiminnot aiheuttavat eniten kuluja?
• Perustuuko toiminta enemmän kustannustehokkuuteen (esim. automatisointi) vai arvon
luontiin?
• Kustannus-hyöty -tarkastelu

Kustannuslähtöinen

Asiakassuhde

Asiakkaat

• Millainen asiakassuhde meillä on?
• Nykyiset, potentiaaliset? Jatkuva,
kertaluonteinen?
• Eroavatko segmentit toisistaan?
• Henkilökohtainen, itsepalvelu,
yhdessä tekeminen…

• Kenelle tuotetaan arvoa?
• Tärkeimmät asiakassegmentit?

Kysyntälähtöinen

Kanavat
Miten arvolupaus toimitetaan
asiakkaalle? kanavat toimivat
yhdessä? Mitkä toimivat
parhaiten? Mitkä ovat
kustannustehokkaimpia?

Mistä asiakkaamme ovat valmiita maksamaan? Mistä he tällä hetkellä maksavat? Miten he
maksavat nyt? Miten he haluaisivat maksaa?
Mikä on tulovirran tyyppi? Mikä on hinnoittelumalli?
Mikä on yksittäisen tulovirran merkitys kokonais liikevaihdolle

Ellare Oy, Olavinlinnantie 7 C 54, 00900 Helsinki

Arvolähtöinen
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Digitaalinen palveluketju

Tietoisuus
Markkinointi
Asiakashankinta

Harkinta

Kauppa

Olen vaihtoehto

Ostaminen

Asiakkuus
Asiakaspalvelu
ostamisen jälkeen

Journal of Marketing, Referral programs and Customer
Value, January 2011

Jälkihoito
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Hyvän tuotekuvauksen elementit
• Selkeä otsikko
• Helposti ymmärrettävä listaus keskeisestä sisällöstä (asiakas lukee usein
nämä eikä laisinkaan kuvausta)
• Kuvat: korkea resoluutio, ”onnellisia ihmisiä”, 8-10 kuvaa
• Videot eivät ensimmäisenä kuvagalleriassa
• Tarjoukset ja hintakoukut: kaikki hinnoittelun kilpailukeinot käytössä
• Kilpailukykyinen hinnoittelu mutta hinnat myös vuodeksi eteenpäin
• Mitä hintaan sisältyy ja mitä ei
• Mitä tulee tietää ennen varaamista
• Mitä tulee tietää ennen käyttöä: automaattiset asiakasviestit
• Arvioinnit

Tuote-esimerkkejä

• Paikallisten kanssa ruokailu: kotiruoka ja paikalliskulttuurin kokeminen
29
sitä kautta
• Ruokakurssit: ohjatut ruuan valmistuskurssit, paikallinen kokki
vetämässä, tutustutaan laajemmin ruokakulttuuriin, paikallisiin
tuotteisiin. Miten toteutuu eri vuodenaikoina? Miten huomioidaan
sesongit ja kasvukaudet?

Ruokatuote voi
olla esimerkiksi
näin

• Ruokaretket ja –kävelyt: Opastetut ruokaretket ja –kävelyt: tutustutaan
paikallisiin ravintoloihin, kahviloihin, kauppoihin ja toreihin maistellen
ja ostaen
• Villiruoka ja metsä: yrttien, luonnonmarjojen kerääminen ja laittaminen
ruuaksi
• Omatoimiset ruokaretket: tehdään valmiita reittejä, teemallisia reittejä
tai esimerkiksi kuponkireittejä

• Ruokatapahtumat: tuodaan esille paikallista ruokakulttuuria ja –
perinteitä, lähiruokaa. Tekee kohdetta tunnetuksi.
• Take a way –ruoka myös matkailijalle
Ellare Oy, Hämeentie 11, 00500 Helsinki, pirjo.rasanen@ellare.fi

4. Laugh Your Way Through the Louvre (Paris, France)
4. Brixton Hidden Jazz Club (London, UK)
1. Lisbon’s Best Flavors (Lisbon, Portugal)
Airbnb co-founder and CEO Brian Chesky joined hosts Ruthy and Rita
on a gourmet walking tour of Alfama, Lisbon’s oldest district. And
guests have followed his lead, tasting 14 traditional Portuguese foods
and drinks while making their way through medieval alleyways.
2. Paella Maestro (Barcelona, Spain)
Tech entrepreneur and host Eladi parlays her passion for food into a
gastronomic experience for guests. She teaches foodies how to make
perfect paella, sangria and Crema Catalana, Spain’s lighter version of
Crème Brulee—though also scorched with a blow torch.

5. Bike to Taste the World’s Best Tacos (Mexico City,
Mexico)
Le Cordon Bleu-trained Diego takes guests on a bike tour
through Condesa, Mexico City’s hipster neighborhood. Refueling
pitstops include a sampling of the best baja shrimp, carnitas
and duck tacos (mezcal to wash these down included).
7. Tea Ceremony in Kyoto Teahouse (Kyoto, Japan)
“Mesmerizing” is the word guests use to describe host Mari’s
Kyoto tea ceremony Experience. Set in one of the few traditional
wooden homes remaining, the Japanese “way of tea” immersion
has guests “totally zenned out.”

3. Hike Runyon Canyon with a Rescue Dog (Los Angeles, CA, USA)
8. Fortress Night Hike & Taste of Tradition (Seoul, Korea)
4. Tsukiji Asakusa S.S Tour (Tokyo, Japan)
Let the stars and host Sam guide you along this night hike along
A tour of Tokyo’s famous Tsukiji Fish Market is a must when in Japan’s the historic Seoul City Wall, and then cap off the evening with
capital city, but host Toshi gives guests a look usually off-limits to
savory snacks and soju at the “best places only locals know,”
tourists. His connection to wholesalers means special deals and
say guests.
therefore “copious amounts of sashimi” for guests.
https://news.airbnb.com/10-year-most-booked-experiences/

TUOTE KORONA-AIKAAN SOPEUTETTUNA

TUOTE KORONA-AIKAAN SOPEUTETTUNA

”Kun Italian tehtaat olivat kiinni, piti löytää nopeasti
korvaaja muualta. Tässä onkin Nevalaisen mukaan yksi
Selkan etu kilpailijoihin verrattuna: yhtiö valmistaa kaikki
tuotteensa tilauksesta kahdessa tai kolmessa viikossa,
kun taas kilpailijoilla menee helposti kuukausia.
”Meillä moni asia perustuu joustavuuteen ja
ketteryyteen. Jos asiakas haluaa esimerkiksi 82 senttiä
korkean pöydän, me valmistamme hänelle juuri
sellaisen”, Nevalainen sanoo.
Yhtiö on myös houkutellut kuluttajia monella eri tavalla:
se on mainostanut tiuhaan esimerkiksi Instagramissa,
Facebookissa ja Googlessa.
Yhtiö on myös reagoinut markkinatilanteen
muuttumiseen rakentamalla oman verkkokaupan
yhteistyökumppanin avulla. Se on ollut Nevalaisen
mukaan tärkeä osa kasvua.
Selkan kauppa on löytänyt asiakkaita niin tehokkaasti,
että jopa teknologiajätti Facebook on ollut kiinnostunut
sen kokemuksista. Nastolalaiset keskustelevat
säännöllisesti kaupan toiminnasta ja saavat Facebookin
edustajilta vinkkejä verkkokaupan kehittämiseen.”

VIRTUAALISUUS NOUSEE

VIRTUAALISUUS NOUSEE

Määrä ei korvaa laatua
21,44%

43,87%
11,86%

9,68%
Suomi

13,14%
Ruotsi Tanska

Norja

Islanti

Expediassa Tanskan tuotteiden osuus on vajaa 10% ja Suomen 21,44 %
Myynnistä Tanskan osuus on yli 20% ja Suomen noin 4%

Mistä ero johtuu?
Tuotekuvaus:
• Selkeä otsikko (esim. opastettu kaupunkiretki)
• Koukuttava mutta helposti ymmärrettävä listaus
kohokohdista (asiakas lukee usein nämä eikä
laisinkaan kuvausta)
• Kuvat: korkea resoluutio, ”onnellisia ihmisiä”, 8-10
kuvaa
• Video
• Tarjoukset kiinnostavat aina
• Kilpailukykyinen hinnoittelu mutta hinnat myös
vuodeksi eteenpäin
• Mitä hintaan sisältyy ja mitä ei (asiantunteva
opastus, lounas, nouto hotellista)
• Mitä tulee tietää ennen varausta (esim. lapset)
• Mitä tulee tietää ennen kun lähdet (esim. tuo passi)
• Arvioinnit
Lisäksi kun kartalla on vähän tarjontaa, ei kohde
vaikuta kiinnostavalta

Hyvän tuotekuvauksen elementit
Kerro otsikkotasolla

•
•
•
•
•

Retken teema
Jos on kysymys luontoaktiviteetista, niin sen laji
Kesto
Vaativuus
Omatoiminen vai opastettu

TÄGÄÄ

Avaa tuotekuvauksessa
• Kerro aistielämyksistä
• Vie lukija kuvitelmissaan keskelle tekemistä, luo sisältöä luonnosta, ruuasta, kulttuurista
ja paikallisista tarinoista
• Kuvaa yksityiskohtaisesti oman alueesi vetovoimatekijöitä
Visualisoi laadukkailla kuvilla ja videoilla
•
•
•
•

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

Huomioi tuotevalikoimassa
•Erilaiset kohderyhmät ja asiakkaiden erilaiset tarpeet
•Eriytä asiakkaan matkan eri vaiheet: tarjonta lähtömaassa, matkalla kohteeseen ja toiminta itse
kohteessa
•Omatoimiset ja opastetut paketit
•Erilaisia ja -tasoisia aktiviteetteja
•Ryhmät ja yksittäiset asiakkaat
•Paikan päällä lyhyet retket ja vuokraukset
Koronan vaikutukset
•
•
•
•
•
•

Yksittäiset asiakkaat suurin asiakasryhmä, ryhmät sulavat pois
Auto- ja asuntovaunumatkailijoiden määrä voi kasvaa: tarvitsevat syyn viipyä kohteessa
Maaseutu vs. kaupunki
Pyörämatkailussa kasvupotentiaalia
Pyöräretki mielletään turvallisemmaksi kuin esim. opastettu kävelyretki
Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu: varaukset entistä lähempänä toteutusajankohtaa,
omatoimivaraukset, digitaalinen saatavuus

Kiitos!
Pirjo Räsänen
Ellare
Pirjo.rasanen@ellare.fi
Puh. 040 – 737 8650

