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Suomalaisten internetin käyttö (Tilastokeskus 2019)
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Käyttänyt internetiä (3kk) Ostanut jotain verkosta Vuokrannut majoitusta välityssivustolta

Lähde: Mikko Manka, TAK & Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019,
Tilastokeskus



Digitalisaatio ja eri sukupolvet



Lomamatkalaiset Suomessa:
Matkapaketin* ostamisen osuus kaikista lomamatkoista v. 2016–2018
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*Kysymys ei täysin sama vertailuvuosina:
- Vuonna 2016: Käytti matkatoimistoa apuna matkan järjestämisessä
- Vuosina 2017–18: Osti matkapaketin, johon kuului matkalippujen lisäksi vähintään
majoitus tai muita palveluita matkakohteessa
Lähde. TAK rajatutkimus



Ota hyöty irti digistä ja Visit Tampereesta
• Ota käyttöön jokin digitaalinen myyntikanava (esim. Bokún)
• Luo selkeä ja laadukas englanninkielinen osio nettisivuille
• Some- ja suosittelukanavat aktiiviseksi. Vaikka resurssit olisivat pienet, mieti

strategia näihin silti!
• Mieti tuotettasi nykypäivän myyntikanavien ja asiakkaiden kannalta – pitääkö

kehittää, hinnoitella uudelleen, kertoa tuotteesta eri tavalla? Visit Tampere
kommunikoi myös kansainvälisiä tarpeita (esim. saunatuotteet)

• Tuloksien jakaminen! Ota vaikuttaja- yms. vieraista kaikki irti jakamalla,
keskustelemalla ja kiittämällä sosiaalisessa mediassa.

• Nämä kaikki toimivat niin kotimaisten kuin kv-asiakkaidenkin houkuttelussa!



VisitTampere.fi



Sivusto
• Tarkista, että tietosi ovat ajan tasalla! Löydät yrityksesi kohdesivun parhaiten sivuston

hakutoiminnolla.

• Tapahtumakalenteri: Syötä tapahtumasi Aamulehden Menoinfoon. Saamme syötteen
sieltä.

• Toimita päivityspyynnöt jenika.kervinen@visittampere.fi



Some



Some

• Facebook ja Twitter: Laita nostopyynnöt sekä ehdotustekstit ja kuvat
jenika.kervinen@visittampere.fi. Kielet: suomi ja englanti

• Instagram: Laita tarinan aihe ja kuva laura.vanzo@visittampere.fi. Kieli: englanti

• Tägää Visit Tampereen kanavia somessa ja käytä hashtageja

#visittampere  #saunacapital  #hungryfortampere



Kampanjat



Kampanjat
Kansainväliset
• Visit Finland: Happiness School of

Finland
• Tripadvisor-kampanja Saksa ja UK

maalis-huhtikuussa
• Kampanjoita suunnitellaan myös

Expedian kanssa sekä Google
Display-mainontaa mm.
Booking.comiin

Kotimaiset
• Mukana Tampere Tunnetuksi ry:n

kampanjoissa Joulu Tampere ja
Tampereen Kesän Avaus

• Loma-aikoihin sijoittuvia
kampanjoita yritysten kanssa –
painotus digikanaviin, erilaajuisia
kokonaisuuksia erikokoisille
toimijoille



• Kuvia saa käyttää
Tampereen
markkinointiin

• https://tampere.pic.fi/

Kuvapankki:



Suunnittelukalenteri

• https://suunnittelukalenteri.visittampere.fi/fi-FI

• Suunnittelukalenterista löydät pitkällä aikajänteellä
tapahtumat Tampereen alueella

• Vie oma tapahtumasi suunnittelukalenteriin tarpeeksi
ajoissa

• Rekisteröidy, jotta voit muokata tapahtumasi ajankohtia
tai poistaa sen.
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