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Koulutuksen sisältö

• TripAdvisorin esittely

• Kohteen lisääminen, profiili ja 
perustoiminnot

• Arvostelujen kerääminen

• Markkinointi, myyntitoiminnot (maksulliset 
ominaisuudet

• Oman yrityksen tehtävät
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Mikä on TripAdvisor?
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Kouvola-destinaationa
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Yrityksen korttina
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Matkailijalle

• TripAdvisorilla on yksinkertaistettuna kaksi 
merkitystä:

1. Toimia kanavana matkailijoille, jotka etsivät 
”mitä tehdä?”

2. Toimia varmistuksen kanavana, jotta asiakas 
voi luottaa yritykseen
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Kohteen listaaminen TA:han (haltuunotto 
tai uusi profiili)

• https://www.tripadvisor.fi/Owners

https://www.tripadvisor.fi/Owners
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Uuden profiilin luominen ja ’säännöt’ 

• https://www.tripadvisor.fi/GetListedNew
• Hotellit sis. b&b ja hostellit, erikoismajoitus 

• Huom! Nähtävyydet sisältää myös 
välinevuokrauksen

• Loma-asunnot voi myös listata Holiday Lettings-
sivuston kautta (ks. tämän esityksen dia 25 )

https://www.tripadvisor.fi/GetListedNew
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Ilmaisen profiilin sisältö



11

Yrityksen perustoiminnot

• Kirjautuminen sisään ja hallintakeskuksen 
kautta liikkeelle: 
https://www.tripadvisor.fi/Owners

1. Arvostelujen kerääminen ja ArvosteluExpress

2. TripConnect-pikavaraus 

3. ProfiiliPlus-markkinointi

4. Facebook-arvostelusovellus

5. Ikkunatarrat, flyerit, jaettava materiaali

https://www.tripadvisor.fi/Owners
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Asiakkaiden arvostavat TripAdvisorissa

TripAdvisorin tutkimuksen mukaan:

• Kuvien lukumäärä 

• Arviointien lukumäärä (kaikki yhteensä)

• Asiakkaiden kommentteihin ja arvioihin 
vastaaminen (aktiivisuus viimeisen vuoden 
aikana)

• Arviointien lukumäärä (viimeinen vuosi)
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Asiakasarvioiden pyytäminen

• TripAdvisorin säännöistä: ”kaikki keinot ovat 
sallittuja arvioiden pyytämiseen, kunhan 
asiakkaille ei tarjota tuotteita/palveluja 
palkinnoksi”

• Tee asiakkaalle näkyväksi usealla keinolla, että 
yrityksesi on aktiivinen TripAdvisorissa:

1. Pyydä henkilökohtaisesti

2. Käyntikortit

3. Kiitos-email

4. Käytä Widgettejä verkkosivuillasi
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Negatiivisen palautteen käsittely

• Palautteen saatua ”vedä henkeä” 

• Ei kannata hyökätä takaisin

• Hyväksy tilanne, sillä arvio on julki

• Vastaaminen:
1. Kiitä ja pyydä anteeksi, esim. ”Kiitos arvokkaasta 

palautteestanne. Olemme pahoillamme, että palvelumme ei 
ole täyttänyt kaikilta osin odotuksianne..”

2. Käsittele esiin nostettu epäkohta: ”Palautteestanne johtuen 
olemme muuttaneet/lisänneet/kehittäneet..”

3. Tee sovinto: ”Toivottavasti voimme palvella tulevaisuudessa 
teitä paremmin. Hyvää kevättä ja tervetuloa uudelleen! 
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1. Pyydä henkilökohtaisesti

• Milloin on oikea aika pyytää arvio?
– ruokailun jälkeen, palvelutapahtuman lopussa, 

check-out vaiheessa, jne.

• Yksinkertainen kysymys: ”Maistuiko ruoka, 
viihdyittekö hotellissa, mitä piditte...”
– jos asiakas antaa selkeästi negatiivisen palautteen:

• vielä mahdollista korjata tilanne
• ei kannata pyytää samaa negatiivista palautetta TA:han

– Normaali ja positiviinen palaute:
• pyydä ystävällisesti antamaan palaute ja anna 

käyntikortti



16

2. Käyntikortit

• Voit jakaa TripAdvisor muistutuskortteja 
asiakkaillesi, kortteihin voi räätälöidä yrityksen 
nimen ja kaupungin

• 250 ensimmäistä korttia on ilmaista (postikulut 
maksettava), toimitusaika noin 8 viikkoa

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615477-Miten-
saan-asiakkailleni-jaettavia-räätälöityjä-muistutuskortteja-ja-lehtisiä-

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615477-Miten-saan-asiakkailleni-jaettavia-r%C3%A4%C3%A4t%C3%A4l%C3%B6ityj%C3%A4-muistutuskortteja-ja-lehtisi%C3%A4-
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3. Kiitos-email

• ArvosteluExpres -työkalun avulla pyydetään 
arvosteluja (emaililla), ilmainen

• Voidaan integroida ja automatisoida osaksi 
varausjärjestelmää

• Pikaohje:
– https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2

623/arvosteluexpress-yksityiset-kyselyt-pika-
aloitusopas

• Tarkempi ohje:
– https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2

159/kattava-arvosteluexpress-opas

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2623/arvosteluexpress-yksityiset-kyselyt-pika-aloitusopas
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2159/kattava-arvosteluexpress-opas
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4. Widgetit

• Widgettien avulla kerätään ja näytetään 
asiakkaiden palautteita

• Widgetit ovat yksinkertainen tapa 
integroida Tripadvisor osaksi omia 

verkkosivuja ilman suurempaa teknistä 
kehittämistä

• Widget-kirjastossa erilaisia vaihtoehtoja:

https://www.tripadvisor.fi/Widgets

https://www.tripadvisor.fi/Widgets
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ProfiiliPlus (Business Listings)
-majoitusyritysten markkinointiväline

• Majoitusyritykselle 
• emailit, puhelut ja ohjaus varausjärjestelmään

• nostot hakutulos-sivulla, diaesitys, erikoistarjoukset

• laajennettu analytiikka: asiakkaiden käyttäytyminen, 
kilpailija- ja markkinatrendit

• Esittely:https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2672/usein-

kysyttyja-kysymyksia-tripadvisorin-profiiliplus

• Käyttöönotto ja hinnoittelu: 
https://www.tripadvisor.fi/BusinessListings

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2672/usein-kysyttyja-kysymyksia-tripadvisorin-profiiliplus
https://www.tripadvisor.fi/BusinessListings
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TripConnect-pikavaraus

• TripConnectin avulla tuodaan TA:han hinta- ja 
saatavuustieto -> mahdollistaa asiakkaiden varaamisen

• Hinnoittelu perustuu komissioon (12%-15%, perustuu 
näyttöjen tiheyteen), ei kiinteitä kuluja

• FAQ:
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2513/usein-kysyttyja-
kysymyksia-pikavaraus-tripadvisorissa

• Pikaopas:
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2505/tripconnect-pikavaraus-pika-
aloitusopas

• TripConnectin käyttöönotto:
https://www.tripadvisor.fi/InstantBooking

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2513/usein-kysyttyja-kysymyksia-pikavaraus-tripadvisorissa
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2505/tripconnect-pikavaraus-pika-aloitusopas
https://www.tripadvisor.fi/InstantBooking
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TripConnect pikavaraus 
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Facebook-arvostelusovellus

• Voit näyttää TripAdvisor-sisältöjä yrityksen 
Facebook-sivuilla

• Voit kerätä arvosteluja Facebookin kautta

• TripAdvisor-sovelluksen lisääminen 
Facebookkiin: 
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2329/lisaa-tripadvisor-
sovellus-facebook-yrityssivullesi

• Sovelluksen lataaminen (tekninen 
integraatio 
täältä):https://www.tripadvisor.fi/Faceboo
kApp

https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/n2329/lisaa-tripadvisor-sovellus-facebook-yrityssivullesi
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Tarrat, materiaalit,painotuotteet

Linkit TripAdvisorin ohjeisiin:

• https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615477-Miten-saan-
asiakkailleni-jaettavia-räätälöityjä-muistutuskortteja-ja-lehtisiä-

• https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615387-Miten-saan-
TripAdvisor-tarran-yritykselleni-

• https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615347-Miten-saan-luvan-
käyttää-TripAdvisorin-logoja-tai-sisältöä-painotuotteissa-

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615387-Miten-saan-TripAdvisor-tarran-yritykselleni-
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200615347-Miten-saan-luvan-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-TripAdvisorin-logoja-tai-sis%C3%A4lt%C3%B6%C3%A4-painotuotteissa-


24

Hyödyllisiä linkkejä

Ohjeita:

• https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsi
ghts

• https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi

Matkaoppaiden kirjoittaminen:

• https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi
/articles/204142258-Matkaoppaita-
koskevat-ohjeet

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/204142258-Matkaoppaita-koskevat-ohjeet
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Lomamökin lisääminen

• Lomamökit kuuluvat lähtökohtaisesti 
TripAdvisorin luokkaan ”Loma-asunnot”.

• Kohteet tuleekin listata Holiday Lettings-palvelun 
kautta

• Holiday Lettingsin käyttö on ilmaista, mutta sitä 
voi käyttää myös varauskanava, jolloin syntyneestä 
varauksesta maksetaan 3% komissio

• Aloita täältä (englanninkielinen palvelu):

• https://rentals.tripadvisor.com/en_GB/register?m=23185

https://rentals.tripadvisor.com/en_GB/register?m=23185
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Tee ensin tili
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1. Sijaintiedot
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2. Kohteen tiedot
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3. Hinnat, varauksen kesto
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4. Varausehdot
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5. Kuvien lisääminen
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6. Maksutiedot
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7. Esikatsele ja lähetä valmiit tiedot
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Valmista, voit hallita tietojasi ja 
varauksia!

• Tiedot näkyvät tämän jälkeen TripAdvisorin 
puolella automaattisesti ja voit kerätä 
arviointeja

• Kuva hallintaliittymästä:
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