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Stopover Finland menu

Stopover Finland introduces new easily reachable 
packages and services for 5 hrs to 5 days stopover 

Finnish highlights from Northern Lights to Midnight Sun, 
relaxing moments in the pure Finnish forests, lakes and 
sauna, shopping Finnish design and meeting Moomins
and Santa Claus

Stopover Finland menu will be launched 2016



Stopover Finland menu module can be for example: 

- Hotel overnight

- Private transfer

- City sightseeing 

- Activity service

- Domestic flight

Or a combination / package of several services for 1 

day, 2 days, 3 days, 4 days and 5 days stopover

Stopover Finland menu
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Examples of packages



Components of Stopover Finland menu modules

Customer perspective

Product themes

Sightseeing

City break

Nature

Wellbeing

Lakeland

Archipelago

Cruise

Culture

Silence

Winter

Santa Claus

Shopping

Activities

Mix

Duration

2 h – 5 days

Stopover –components

Transportation

Accommmodation

Guiding (language choices)

Experiences / Activities / Sites to visit

Dining

Design and shopping

Equipment

Optional extra services

Product/service description

Languages

Season
Distance

(travel time)

Availability
(calendar,

inventory)

Fixed price

Guaranteed 

execution
(no minimum 

participant number)

Own website

with language

versions (Booking & 

payment, credit cards)
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Accessibility, client

journey & safety
Directory= Your Stay



Stopover Finland menu module criteria 

for online sales

Service Package Provider / Service Provider
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Within about 1-3 h one-way travel time (depending of the length of stopover)

The product works with and has been tested with foreign visitors

Fixed price

Commitment to availability (published dates, guaranteed departures) 

Inventory (the customer can see the availability)*

Integration of product information & inventory with the service package provider / marketplace, 

or manual input

Own website at least in English, preferably in Chinese, Japanese, Korean

Customer service at least in English, possible also in Chinese and Japanese with co – operation 
partners 

*The service package provider / marketplace could provide this as a service 

http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2015/08/VF_Kansainvälistymiskriteerit_Low.pdf?dl



• Vetovoimainen matkailualue

• Riittävästi volyymia, jotta tuote on kannattava (ainakin sesongin ajan)

• Alueella on ainakin muutama vaihtoehtoinen matkailutuote

• Sijainti noin 2,5 h matkustusajan sisällä Helsinki-Vantaa lentokentästä 

• Asiakaslähtöisyys

• Selkeä asiakaslupaus (erottautuminen)

• Kohderyhmän tunnistaminen

• Palveludesign, elämys, asiakaspolun kaikki vaiheet on mietitty

• Saatavuus (riittävästi lähtöjä / paikkoja / koko sesonki) ja takuulähtö

• Laatu ja turvallisuus (helppo ostaa)

• Tuote testattu ulkomaisilla matkailijoilla

• Tyytyväinen asiakaspalaute

• Pitkäjänteisyys

• Uusi tuote ei usein kannata vielä ensimmäisenä kautena

• Markkinointiponnistukset, jakaminen somessa asiakkaiden kanssa, osallistaminen
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Onnistunut Stopover –tuote 



• Tuotteen jatkuva uudistaminen ja kehittäminen

• Houkuttelee toistuvia asiakkuuksia, skaalautuvuus

• Toimiva yritysverkosto volyymin vaihteluun

• Tuotepaketin elementtien toimittajat: selkeät roolit, luotettavuus (luottokelpoisuus) 

• Alihankkijapooli /-verkosto (useita vaihtoehtoisia toimittajia)

• Hinnoittelu

• Kiinteä kuluttajahinta riippumatta osanottajamäärästä; osa päivistä tappiollisia, koko kausi voitolllinen

• Katteeseen on laskettu sisään 10-20 %:n myyntikomissio jakelukanavalle (pienempi volyymituotteissa)

• Tuotepaketin kokoava yritys

• Sopimukset alihankkijoiden kanssa (vastuut, hinta), palvelut eri kielillä, tilaukset ja maksut palveluista

• Varauskalenterin ylläpito (saatavuus) verkkosivuilla, tarjooman integrointi markkinapaikalle

• Hinnoittelu, maksuliikenne ja varausvahvistukset asiakkaalle

• Asiakaspalvelu ja palvelun toteutusvastuu
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Onnistunut Stopover –tuote 



• Korkeintaan n. 2,5 h matka Helsingin lentokentältä

• Tuote toimii, se on testattu ulkomaisilla matkailijoilla

• Kiinteä tuotehinta

• Sitoutuminen takuulähtöihin (julkistetut päivät) 

• Varausjärjestelmä (asiakas näkee saatavuuden)*

• Oma verkkosivu englanniksi*  

• Tuotetiedon integrointi tai syöttö markkinapaikalle

• Asiakaspalvelu

• Luottotiedot kunnossa

* markkinapaikka voi tuottaa tämän palveluna

Vähimmäiskriteerit online tuotepaketille
(Palvelupaketin kokooja tai palveluntuottaja)
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