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Chinese tourists
are walking wallets

3Finland	is	a	shop,	Jocy Ma



Alkusanat
Ostosten teko ei	ole	enää	vain	osa	vapaa-ajan	matkailua,	vaan	shoppailustaon	tullut	miljoonien	matkailijoiden	pääasiallinen	
matkustusmotiivi.	Shoppailu liittyy	olennaisesti	kaupunkimatkailuun,	mutta	myös	ostoselämykset	paikallisissa	liikkeissä	sekä	
liikematkoihin	yhdistettävät	vapaa-ajan	matkapäivät	lisääntyvät.

Kiina	maailman	suurin	matkailukuluttaja

Kiina	ohitti	vuonna	2012	Yhdysvallat	maailman	suurimpana	matkailukuluttajana.	Vuonna	2013	kiinalaiset	käyttivät	jo	129	miljardia
dollaria	matkailuun.

Kulutuksen	kasvun	myötä	kiinalaiset	tulevat	yhä	tarkemmiksi	rahankäytöstään.	Entistä	suurempi	osa	varallisuudesta	sijoitetaan
elämäntapaa	heijastaviin	palveluihin	ja	elämyksiin,	kuten	matkailuun.	McKinsey&Companyn tutkimuksessa	80	%	kiinalaisista	oli	
tehnyt	ostoksia	ulkomaanmatkoillaan,	ja	liki	30	%	valitsi	myös	matkakohteensa	shoppailumahdollisuuksien perusteella.	Kiinalaisten
matkustusmotiivitovatetenkin kasvavan keskiluokan keskuudessa statuslähtöisiä:	halutaan käydämahdollisimmanmonessa
paikassa ja	ostaa korkealuokkaisia tuotteita.	Luksustuotteet	käyvätkin	yhä	useammin	kaupaksi	massatuotteiden	sijaan.	

Kuluttajina kiinalaisetovathyvin hintatietoisia,	muttaavokätisiä.	ETC:n ja	UNWTO:n tutkimuksenmukaan he	käyttävätnoin 30	%	
matkabudjetistaan shoppailuun,	mikäon	paljonmuitamaita suurempi osuus.	Vaatteet	ja	kosmetiikka	ovat	useimmin	ostetut	
tuotteet.	Ulkomailla	matkailevat	tekevät	puolet	kello- ja	laukkuostoksistaan	matkoilla.	

Kansainväliseen	tax free -kauppaan	erikoistuneen	Global	Bluen tietojen	mukaan	kiinalaiset	tekevät	eniten	(30	%)	verovapaita	
ostoksia	maailmassa.	Tax free -kulutus	Kiinasta	kasvoi	18	%	vuonna	2014	verrattuna	edellisvuoteen.	Kiinalaisten	keskiostos	oli	736	
euroa.	Hong	Kong	ja	Taiwan	kasvattivat	ostosmääriään	neljänneksellä.	Suuret	kasvuprosentit	selittyvät	pitkälti	euroon	nähden	
edullisilla	vaihtokursseilla.
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Kansainvälinen matkailukulutus

Lähde:	UNWTO
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Tax free ostot Suomessa 2013 ja 2015

Lähde:	Global	Blue
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The War of	Visa	– Visa	issuer country	gets the longest stay.	

Lähde:	DZT
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• Global Blue ulkomaisten matkailijoiden keskiostoista vuonna 2015:

• tax free -keskiostos Suomessa oli 178 euroa. Kiinalaisten keskiostos 
vuonna 2015 oli 667 euroa, japanilaisten 131 euroa ja venäläisten 129
euroa.

• Kiinalaiset käyttävät merkittävästi muita kansallisuuksia enemmän 
maksukorttiostoissaan rahaa arvotavaroihin mikä selittää korkean 
keskiostoksen. 
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Kiinalaisten myötä uudenlainen 
kulutuskysyntä rantautuu Suomeen:

Lähde:	Global	Blue
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Kiinalaisten tuomat 
matkailutulot 2015: +56%
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Lähde:	Tilastokeskus,	Matkustustase



15
Lähde:	Visit Finland	Matkailijatutkimus	2015
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Lähde:	Visit Finland	Matkailijatutkimus	2015
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Lähde:	Matkailun	tilinpito,	Tilastokeskus

Lähde:	Tilastokeskus,	Matkailutilinpito	2012-2013



Finpro - VISIT FINLAND

Ulkomaiset matkailijat shoppailijoina
Kauppiaiden näkökulma

Nero Partners Oy 
Kevät 2016



• Mailla, joilla on vahvoja kansainvälisiä kuluttajabrändejä vientiteollisuus on vahvasti 
matkailumarkkinoinnissa mukana (esim. Ruotsi, Tanska, Sveitsi)

• Tanskalla Shoppailu yksi markkinointiteemoista -> vf.comin My Stay

• Japanilaisten kiinnostus suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan -> vientiteollisuus

• Kiinalaiset rakastavat tarinoista ja statusta. On vahva oston motivaattori. Kielitaidon puute 
estää tarinoiden välittämisen ja ostokiinnostuksen herättämisen

• Etukäteissuunnittelun merkitys kiinalaisille ->

• 80 % kiinalaisista oli tehnyt ostoksia ulkomaanmatkoillaan, ja liki 30 % valitsi myös matkakohteensa 

shoppailumahdollisuuksien perusteella.*

• Shopping and gastronomy are major criteria to decide on destinations and therefore should be included 

in any strategy. **
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Huomioita

*McKinsey &	Company:	TheModernization of	theChineseConsumer
**	UNWTO
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Tausta ja tavoitteet

• Yksi	StopOver Finland	-ohjelman toimenpiteistä	on	tuoda	ulkomaisten	
matkailijoiden	tietoisuuteen	kiinnostavat	ostosmahdollisuudet	
Suomessa.	

• Ostosmatkailun	kehittämiseksi	muun	muassa	Aasiasta,	halutaan	kuulla	
tarkemmin	matkailijoita	palvelevien	 toimijoiden	tarpeista	ja	selvittää	
matkailijoiden	ostokäyttäytymistä.	

• Visit Finland	toteutti	yhteistyössä	tutkimustoimisto	Nero	Partners	Oy:n	
kanssa	haastattelututkimuksen,	jonka	avulla	selvitetään	Helsingin	
keskustan	yrittäjien	ja	kauppiaiden	näkemyksiä	ja	kokemuksia.	
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Toteutus

• Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Helsingissä sijaitsevat 
vähittäiskaupat, pois lukien ravitsemusliikkeet. 

• Yhteensä tutkimukseen osallistui 18 liikettä/yritystä. 

• Henkilökohtaisiin haastatteluihin pyrittiin saamaan kustakin yrityksestä niin 
päättävässä asemassa olevaa yrittäjää/johtajaa kuin 
asiakaspalveluhenkilökunnan edustajaa. 

• Tutkimushaastattelut toteutettiin maalis-huhtikuussa 2016 Nero Partners 
Oy:n toimesta.
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Toteutus

1.	Yrittäjien	/	päätöksen-
tekijöiden	haastattelut

2.	Asiakaspalvelu-
henkilökunnan	
haastattelut

3.	Tulosten	analysointi	ja	
raportointi

1.	Päättäjähaastattelut:	Matkailijoiden	rooli	yrityksen	
näkökulmasta

Kohderyhmänä	yrityksen	päätöksentekijät.
Tavoitteena	ymmärtää	liikkeiden	näkökulmasta	matkailijoiden	
rooli	liiketoiminnalle	ja	matkailijoihin	kohdistettuja	odotuksia	ja	
toiveita.	Lisäksi	halutaan	selvittää,	miten	liikkeet	tällä	hetkellä	
huomioivat	matkailijoita	ja	mitä	tarpeita	mm.	markkinoille	
koetaan	olevan.

• Mikä	rooli	matkailijoilla	on	omassa	liiketoiminnassa?
• Mistä	matkailijat	tulevat?	Miten	matkailijat	löytävät	

liikkeen/tuotteet/brändin?
• Minkälaista	markkinointia	ja	viestintää	tehdään?
• Minkälaisia	mahdollisuuksia	matkailijat	tuovat?	
• Minkälaisena	tulevaisuus	nähdään?
• Minkälaisia	huolia	matkailijoiden	suhteen	nähdään?
• Ja	miten	huolia	tänään	ratkaistaan?	Miten	niitä	voitaisiin	

ratkaista?
• Minkälaisia	toiveita	ja	tarpeita	mm.	yhteismarkkinoinnin	

suhteen	nähdään?	Miksi?

2.	Asiakaspalveluhenkilökunnan	haastattelut:	Matkailijat	
asiakaspalvelun	näkökulmasta

Haastattelu,	jossa	läpikäydään	keskustellen	matkailijoiden	roolia	
myymälässä,	miten	matkailijat	näkyvät	arjessa,	minkälaisia	huolia	
matkailijoihin	ja	heidän	palveluunsa	liittyy	ja	miten	niitä	
ratkaistaan?	Entä	minkälaisia	mahdollisuuksia	nähdään,	onko	
tehty	käytännön	toimia	ja	miten	ne	on	koettu	niin	matkailijoiden	
näkökulmasta	kuin	omassa	toiminnassa?

• Minkälainen	rooli	matkailijoilla	on	liikkeessä?	Miten	
matkailijat	huomioidaan?	Onko	matkailijoille	omia	
palveluita?

• Mistä	matkailijat	tulevat?	Miten	matkailijat	löytävät	
liikkeen	/	tuotteet	/	brändin?

• Mitä	ja	miten	matkailijat	shoppailevat (vrt.	muut	
asiakkaat)?

• Minkälaisia	mahdollisuuksia	matkailijat	tuovat	liikkeelle?	
• Aiheuttavatko	matkailijat	huolia	asiakaspalvelun	

näkökulmasta?	
• Minkälaisia	tarpeita	matkailijoilla	on?	Kuinka	hyvin	

tarpeisiin	vastataan?	



Haastattelujen aiheet

1.	Matkailijoiden	 rooli	yritysten	liiketoiminnassa

2.	Aasialaiset	matkailijat	 shoppailijoina

3.	Yritysten	markkinointitoimet	 tänään

4.	Keskeiset	painopistealueet	matkailija-
potentiaalin	hyödyntämisessä	&	markkinoinnissa	



Matkailijoiden rooli omassa liiketoiminnassa

Matkailijoiden merkitys ja rooli
Matkailijoiden vaikutus myymälöiden arkeen
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”Kyllä	meillä	puhutaan	erityisesti	kesällä	melkein	vain	englantia.”

”Esplanadilla	kesän	myynnistä	tulee	90%:sesti turisteilta.”

”Japanilaiset	on	meille	suurin	ryhmä.”

”Asiakkaista	puolet	on	suomalaisia,	puolet	turisteja,	mutta	
rahasta	kaksi	kolmannesta	tulee	turisteilta.	Japani	on	suurin,	
Korea	seuraava	ja	sitten	Kiina.	Taiwan	on	yhtä	suuri	meillä	kuin	
Kiina.	Mutta	euro	on	samanarvoinen,	tulee	se	mistä	vaan,	eli	

kaikki	matkailijat	ovat	yhtä	toivottuja.”



Matkailijoiden rooli liiketoiminnassa
• Kaikki yritykset kuvasivat matkailijoita spontaanisti hyvin merkittäväksi omassa 

liiketoiminnassaan. 

• Matkailijat ovat monelle myös kasvava asiakasryhmä. 

• Helsingissä ja erityisesti keskustassa sijaitseville myymälöille ulkomaisten 
matkailijoiden ostot kesäsesonkina ovat suorastaan elinehto, ja voivat nousta jopa 
80-90 %:iin myynnistä. 

• Keskimäärinkin monet arvioivat ulkomaalaisten matkailijoiden tuovan noin puolet liikkeen 
myynnistä.

• 80 % asiakkaista on turisteja. Meillä on export-service, eli tuotteet lähetetään ilman alvia. 
Yhdysvaltalaiset, korealaiset, kiinalaiset ja sveitsiläiset matkailijat ovat olleet nousussa, 
japanilaiset laskussa. Vaihtelee aina valuuttakurssien mukaan.



Matkailijoiden rooli liiketoiminnassa
• Kesäkausi muodostaa edelleen huomattavan piikin matkailijoiden määrässä. 

• Japanilaisten ja kiinalaisten lisäksi Aasiasta tullaan myös Koreasta ja Taiwanista. 

• Isojen risteilijöiden myötä amerikkalaisten lisäksi on nähty myös etelä-amerikkalaisten
määrän nousevan. Keskieurooppalaisia - saksalaiset etunenässä - ei myöskään voi 
unohtaa.

• Aasialaisista kiinalaiset ovat kuitenkin ”tuoreimpia” ja vahvasti kasvava ryhmä varsin 
monessa liikkeessä ja yritykset kaipaavatkin enemmän tietoa tämän matkailijaryhmän 
tavoista, tarpeista ja toiveista.

• Asiakkaita on ympäri maailmaa. Risteilymatkustajien merkitys ydinkeskustassa on 
suuri toukokuusta syyskuuhun. Aasialaisia matkailijoita tulee laivoiltakin, mutta 
enemmän lentäen. Risteilymatkustajat ovat iältään 40+, aasialaiset lentomatkustajat 
kaikenikäisiä, mutta siellä on enemmän 30-40 –vuotiaita.



A. Käytännön toimet myymälässä: 
kommunikaatio 
• Käytännön toimista kommunikaatioon satsataan myymälöissä. Toisaalta aasialaisten 

matkailijoiden kohdalla kommunikaatio on siltikin haaste 

• Ratkaisuna englannin hyödyntäminen. Henkilökuntaan valitaan yleensä vain 
erinomaisesti englantia puhuvia myyjiä

• Elekieli ja/tai avainsanojen osaaminen myös kiinaksi/japaniksi auttaa

• Materiaalit ovat lähes poikkeuksetta suomen lisäksi vain englanniksi/muilla länsikielillä

• Myymälöissä on totuttu viestimään tuotteista puhumalla, joten esitteiden tai muun 
kirjallisen materiaalin roolia ei ole juurikaan mietitty tai sen käyttö on vähäistä

• Aasialaiskieliä osaavien myyjien suhteen yritykset ovat törmänneet haasteisiin tai kokevat 

epävarmuutta, kuten

• Viekö kiinalainen tai japanilainen myyjä ”suomalaiseksotiikan”?

• Toisiko mahdollisuus puhua matkailijan kanssa yhteistä kieltä aidosti lisämyyntiä?

• Mistä ammattitaitoisia ja aasialaisia kieliä osaavia myyjiä saataisiin (kausiluontoisesti)?

Käytännön	toimet	myymälässä:	kommunikaatio	

Kielitaidon	puute	estää	tarinoiden	kertomisen	 ja	oston

”Rikkaiden	
aasialaisten	
jälkeen	tulossa	
ovat	myös	
keskiluokkaiset	
kiinalaiset,	joten	
kielitaitoasiat	
eivät	välttämättä	
ole	parantumaan	
päin.”



Aasialaiset matkailijat shoppailijoina

Kokemuksia eri matkailijamaista
Aasialaisten suunnitelmallisuus 

Matkailijoiden maksukäyttäytyminen



Aasialaiset matkailijat shoppailijoina

• Aasialaisille yhteistä on muita matkailijaryhmiä heikompi kielitaito, mutta muutoin 
aasialaiset eivät ole yhtenäinen asiakasryhmä

• Muista Aasian maista matkustetaan yhä enemmän yksilöllisesti, mutta kiinalaiset 
matkustavat ja liikkuvat isommissa ryhmissä matkanjohtajan johdolla

• Eri Aasian maista tulevilla matkailijoilla tuntuu myös olevan erilaisia toiveita/arvostuksia niin 
ostoksille kuin palvelullekin ja rahankäyttö on myös erilaista. Kiinalaiset ovat yleensä 
suurimpia rahankäyttäjiä, kun taas japanilaiset ovat harkitsevaisempia

• Myös tietous Suomesta vaihtelee eri Aasian maista tulevien keskuudessa.  
Japanilaismatkustajilla on yleensä hieman paremmin tietoa suomalaisbrändeistä kuten 
Marimekko, Finlayson, Iittala ja Muumit



Japanilaiset ovat tutuimpia

• Japanilaiset tulevat yleensä pienemmissä ryhmissä, erityisesti 
naisryhmissä mutta myös pariskunnittain. 

• Japanilaisilla on usein mukana japanilainen matkaopas ja heillä on 
myös tietoa suomalaisista design-brändeistä kuten Marimekko, 
Finlayson, Iittala tai Aarikka.

• Japanilaiset ovat kohteliaita ja tietävät tuotteista jo etukäteen.

• Japanilaisten kielitaito on yleensä heikohko, mikä rajoittaa 
kommunikaatiota.

• Kiinalaiset ja korealaiset tulevat ostamaan eurooppalaista, japanilaiset 
tulevat ostamaan suomalaista.

• Japanilaisilla on sama esteettinen silmä kuin suomalaisilla. Suomalainen 
brändi kiinnostaa.

• Japanilaiset etsivät estetiikkaa, laatua ja tyyliä. Heille tärkeää on 
älykkyys värien harmoniassa ja sointuvuudessa. Uudet ja yllättävät 
väriyhdistelmät kiinnostavat. Monesti he haluavat täysin uniikkia ja 
toivovat, ettei Japanissa myydä meidän tuotteita.



Japanilaisten suosikit

• Japanilaiset ostavat paljon pieniä puutuotteita. Ja niitä 

tiskirättejä. Ovat helppoja, kevyitä ja edullisia. 

Kehystävät jopa niitä.

• Japanilaiset pitävät aidosta villasta ja huovutetuista 

tuotteista. Niitä ei juuri muualta (kuin Suomesta) saa. 

• Japanilaisia kiinnostaa luontoaiheet ja varsin 

konkreettisesti myös metsän eläimet. Luonnolliset värit 

ja sävyt miellyttävät heitä.

• Japanilaisten suosikki on Muumi-aiheiset 

pikkupyyhkeet.

• Marimekossa saa logokassin, jos ostot ovat 100 euroa 

tai enemmän. Monet japanilaiset haluavat nimenomaan 

saada kassin.

”Tunnetaan	jo	
parinkymmenen	vuoden	
ajalta	japanilaisia	
mieltymyksiä,	mutta	
kiinalaiset	ovat	kyllä	
vielä	ihan	arvoitus.”



Kiinalaiset ovat kiinnostavia, mutta 
vieraampia ja vaikeampia
• Kiinalaiset tulevat usein ryhmissä ja aiheuttavat hillittömän hässäkän. Kaikkia ei ehdi palvella eli 

myynnistä ei saa kaikkea irti.

• Jos yksi ostaa, ostavat muut myös. Varsinkin, jos ryhmän mielipidevaikuttaja niin tekee.

• Kiinalaiset ryhmät ovat äänekkäämpiä kuin muut aasialaiset ja rohkeampia tutustumaan tuotteisiin. 

Kiinalaiset voivat myös tinkiä kaupanteossa, joka voi olla hankalaa yhteisen kielen puuttuessa.

• Kiinalaiset ja korealaiset ovat jatkuvassa kiireessä. Heillä on esimerkiksi viisi tuntia aikaa ja haluavat 

kiertää siinä viidessä tunnissa mahdollisimman monta kauppaa. 

• Kiinalaiset suhtautuvat eri tavalla myös henkilökuntaan, yritetään ”etuilla” ja odotetaan, että myyjä 

todella palvelee. Eivät osaa eurooppalaista ostoskulttuuria. 

Eivät	maailman	helpoimpia	asiakkaita.	Meillä	ei	ole	kuutta	ihmistä	palvelemaan	heitä	samanaikaisesti.	Taxfree-kuviot	vievät	nekin	oman	aikansa.	

Jos	heidän	tulosta	tietäisi	ennakkoon,	voisi	siihen	paremmin	varautua.	Toki	kiinalaisia	varten	voisi	jalkautua	heidän	hotelleihinkin.



Kiinalaisten suosikkeja Suomessa
• Ovat kiinnostuneita erittäin laadukkaista 

brändituotteista, ja näistä ollaan myös valmiita 
maksamaan (laukut, turkistuotteet, korut yms.). 

• Etsivät aitoja (eurooppalaisia) brändejä, ”valtuutettu” 
myyjä on tärkeä tieto.

• Suomalainen alkuperä, suomalainen materiaali tai 
valmistus ei ole kiinalaisille samalla tavalla tärkeää 
kuin esimerkiksi japanilaisille 

• Voivat olla myös rohkeita ostajia, eli jos itse tykästyy 
johonkin laukkuun tai huiviin, niin se ostetaan.

• Suomalainen turkis kiinnostaa. Tiedetään Kiinassakin 
hyvin laadukkaaksi.

• Kiinalaisia kiinnostaa kirkkaat ja voimakkaat värit, ei 
niinkään luonnonvärit.



Korealaiset ja taiwanilaiset tekevät tuloaan

• Korealaiset ovat jostain japanilaisten ja kiinalaisten väliltä. Vähän vaikea määrittää. 

• Jos kiinalaisten osalta koetaan epävarmuutta, niin tietämättömyys kasvaa korealaisten ja 

taiwanilaisten suhteen.

• Kielitaito erityisesti korealaisten keskuudessa on varsin heikkoa, joten kommukaatio-

mahdollisuudet ovat huonot.

• Korealaiset ovat tiukasti kiinnostuneita isoista, tunnetuista brändeistä.

• Muumi tiedetään Japanissa, mutta ei Kiinassa eikä Koreassa. 

Jälleenmyyjän instagram-postauksen takia korealainen tuli meille ostamaan useampia tuotteita.



Aasialaisten matkailijoiden 
ostokset on suunniteltu etukäteen 
Aasialaisille ostokset kuuluvat matkailuun ja ostosten tekoa suunnitellaan etukäteen. Niin 
kiinalaiset kuin japanilaisetkin ovat usein jo kotimaassaan päättäneet ostokohteet. 

Kuinka aasialaisten suunnitelmallisuus hyödynnetään?

• Pitäisi tuoda heille jo kotimaassa esille että Helsingissä voi ja kannattaa shoppailla. Kansainvälisiä brändejä on ja niiden hinta on 
kilpailukykyinen (vertaa Tukholmaan tai Köpikseen) ja ostaminen on helppoa, koska ihmisiä on vähän ja ilmakin on hapekasta ja puhdasta.

• Kuulin, että ruotsalaiset ja tanskalaiset olivat myymässä omia kaupunkejaan Kiinassa joillakin opas-messuilla. Oppaat on tärkeässä roolissa, 
ne selvittävät etukäteen, mitä matkailijat haluavat ja päättävät sitten minne ryhmät viedään ostoksille. Oppaille pitäisi tehdä houkuttelevia 
ostospaketteja Helsingissä.

• Kiireiselle kiinalaiselle pitäisi tarjota tehokas ostospaketti, sellainen, missä hän pystyy tekemään kiinnostavat ja houkuttelevat ostokset 
yhdellä kerralla. Pääsee helposti paikalle ja pystyy lyhyessä ajassa käymään monessa kaupassa.



• Maksuvälineena käytetään pääsääntöisesti 
länsimaisia maksukortteja ja käteistä

• Maksamiseen ei ole liittynyt pulmia matkailijoiden 
keskuudessa

• Eräällä yrityksellä oli tulossa ensi kesäksi kiinalaiset luottokortit 
hyväksymä pääte

• Yhdellä yrityksellä oli kiinalaisten pankkikortti UnionPay
käytössä. Yrityksen mukaan 80% kiinalaisista asiakkaista 
maksaa ostoksensa tällä kortilla, kun se on mahdollista. Kortin 
käyttö mahdollistaa myös isommatkin heräteostot.

• Muutama yritys oli pohtinut UnionPay-kortin hyväksyvää 
maksupäätettä, mutta sen leasingaika on 36 kk, eikä se ole 
yhteensopiva nykyisen pankki-päätteen kanssa, eli vaatii 
lisätyötä. UnionPay ei ole myöskään mukana suomalaisten 
pankkien tai luottokorttiyhtiön tarjoamissa 
maksupääteratkaisuissa

Aasialaiset matkailijat maksavat 
Suomessa usein käteisellä

”Netsillä	tai	Nordealla	ei	taida	
sitä	UnionPay-mahdollisuutta	
olla,	eli	tarvitsisi	toisen	
päätteen	ja	kokonaan	toisen	
kuvion.”



Yritysten markkinointitoimet tänään

Miten matkailijat löytävät liikkeen / tuotteet / brändin?
TOP 5 markkinointitoimenpiteet



TOP 5 markkinointitoimenpiteet

Yritysten omat markkinointitoimet keskittyvät myynninedistämiseen siinä vaiheessa, kun matkailijat 
ovat jo Suomessa. Vientitoimien kautta osa yrityksistä on läsnä myös kohdemaissa. Lisäksi erityisesti 

Japanissa muutamilla suomalaisbrändeillä on tunnettuutta, kuten myös joillakin brändeillä Euroopassa, 

ja lähinnä Saksassa. 

Toimenpiteiden TOP 5:

A. Sijainti on monelle yritykselle ykkösasia

B. Turistikartat ovat monen markkinoinnissa avainasemassa

C. Yhteistyö majoitusliikkeiden kanssa. Finnair ja Finavia tuovat näkyvyyttä lennolla ja kentällä. 
Risteilijävarustamoiden kanssa tehtävä yhteistyö laivamatkailijoiden parissa tuo omalta osaltaan 
tulosta

D. Brändin tunnettuus matkailijan kotimaassa

E. Oppaiden kanssa tehtävä yhteistyö



Läsnäolo monenkielisissä turistikartoissa on 

tärkeä tapa päästä matkailijoiden tietoisuuteen. 

Erityisesti Design Districtin karttaa pidettiin 

menestyneenä, sen avulla moni matkailija 

suunnistaa Helsingissä.

• Ollaan mukana monissa kartoissa, myös japaninkielisissä. 

• Design Districtin kartta toimii hyvin aasialaisille, erityisesti 

japanilaisille. Se kädessä matkailijat tänne monesti tulevat.

• Jonain vuonna ollaan oltu japanilaisten omassa matkaoppaassa, 

se oli todella hyvä juttu.

• Tänne tehtaanmyymälään on oma ohje omatoimimatkailijoille.

• Just tarjottiin myös uutta mobiilisovellusta, että pitäisi varmasti 

mennä enemmän siihen suuntaan. Mutta tietysti turistien pitäisi 

sitten tietää, mistä se ladataan.

Turistikartat	ovat	markkinoinnissa	avainasemassa



Yhteistyö majoitusliikkeiden, lentoaseman ja 
laivavarustamoiden kanssa

Matkailijoiden tavoittaminen ja pääseminen 
mukaan matkailijoiden suunnitelmiin paranee, kun 
yritysten tarjooma tuodaan tykö jo ennen 
kohteeseen tuloa tai viimeistään maahan-tullessa. 
Yritykset tekevät ja pyrkivät kehittämään yhteistyötä 
matkailuyritysten kanssa.

• Lisäksi tehdään hotellien kanssa yhteistyötä, ja nyt on saatu myös 
enemmän risteilijämatkustajia kun suoraan varustamoiden kanssa on 
tehty yhteistyötä. 

• Myös Ruotsin laivoilta on tullut enemmän matkustajia, kun satamassa on 
jaettu infoa.

• Jaetaan hotelleille meidän esitteitä myös.

• Kun ollaan Finnairilla myynnissä, niin se kyllä auttaa.



Brändin tunnettuus matkailijan kotimaassa

• Aasiassa suomalaisbrändien tunnettuus on yleisesti 

heikkoa. 

• Japanissa suomalaisbrändejä tunnetaan paremmin kuin 

muualla Aasiassa.

• Suomalaisbrändien tunnettuuden rakentaminen koettiin 

pienissä designvetoisissa yrityksissä haastavana, eivätkä 

suuremmatkaan kokeneet tunnettuuttaan vielä kovin 

merkittäväksi juuri Aasiassa. 



Kiinalaiset ryhmämatkailijat ovat omien oppaiden pyörityksessä ja tiukassa aikataulussa

Osto- ja maksuhalukkaat kiinalaiset ryhmät houkuttelevat yrityksiä, mutta liikkeet eivät useinkaan 

tiedä, miten ryhmiä tavoitetaan. 

Kiinalaisten ryhmien oppaille maksettava komissio on suomalaisille vieras toimintamalli. 

Lisäksi Helsingissä asuvat kiinalaiset ovat avanneet omia kauppoja, joiden kohderyhmänä ovat vain 

kiinalaiset matkailijat.

Muutama yritys tekee oppaiden kanssa yhteistyötä, ja tämä on koettu hedelmälliseksi. 

• Kiinalaiset tulevat opastetuilla kiertueilla, joten oppaille tehtävä markkinointi on parasta. Tämä sisältää tietenkin myös oppaiden 
provisiot, ja siihen me emme ole halunneet mennä. Menetämme varmasti paljon myyntiä tämän takia.

• Kiinalaiset oppaat tuovat matkailijoita sinne, mistä saavat provisiota. Meidänkin pitäisi ehkä ajatella tätä. Tähän asti pääkonttorin 
politiikka on ollut, ettei provikoita makseta.

• Meillä käy paljon kiinalaisryhmiä, ja myynti on noussut selvästi. Ei se mikään salaisuus ole, että oppaille maksetaan ryhmien
tuonnista.

• Jos tietäisimme, miten näitä kiinalaisryhmiä saataisiin myymälään, olisimme kyllä kiinnostuneita järjestelyistä.

Oppaiden kanssa tehtävä yhteistyö



Keskeiset	painopistealueet	matkailijapotentiaalin	
hyödyntämisessä	 ja	markkinoinnissa	

• Matkailijapotentiaalin	 hyödyntämisen	SWOT
• Matkailijapotentiaalin	 hyödyntämisen	askeleet

a) Miten	matkailijat	löytävät	Suomen	jo	kohdemaassa
b) Miten	matkailijat	saavat	innostusta	Suomeen	matkan	aikana
c) Miten	matkailijat	saavat	kaiken	irti	 stop-overistaHelsinkiin?



Matkailijapotentiaalin hyödyntämisen 
SWOT

Vahvuuksia	ja	tehtyjä	toimenpiteitä
A. Englanninkielen	taitoinen	

asiakaspalveluhenkilökunta
B. Matkailijat	vaikuttavat	usein	

myymälän	tuotevalikoimaan	ja	
esillepanoon

C. Myymälät	ovat	auki	laajasti	
sesonkiaikoina

Toimenpiteiden	top	5
A. Hyvä	sijainti
B. Vahvasti	läsnä	turistikartoilla
C. Yhteistyötä	majoitusliikkeiden,	

lento- ja	laivaliikennöijien	kanssa
A. Suomalaisbrändien	tunnettuustyötä	

matkailijoiden	kotimaassa
B. Oppaiden	kanssa	tehtävä	yhteistyö

Heikkouksia	tai	haasteita	
matkailijapotentiaalin	hyödyntämisessä
A. Aasialaiskielten	heikko	

hyödyntäminen	asiakaspalvelussa
B. Aasialaiskielisten	esitteiden	puute
C. Kiinalaisten	tapojen	ja	tarpeiden	

heikko	ymmärrys/tietous
D. Kiinalaisten	käyttämä	UnionPay-

maksukortti	käy	harvoin	liikkeissä	
ja	estää	kalliimmat	heräteostot

E. Kiinalaisryhmien	oppaiden	kanssa	
ei	osata	toimia/ei	olla	löydetty	
toimintamallia



Mahdollisuuksia	matkailijapotentiaalin	
hyödyntämiseksi

A. Aasialaiskielinen	asiakaspalvelu	
mahdollistaa	lisämyynnin

B. Aasialaiskieliset	esitteet/digiesitteet
toimivat	”matkamuistoina”

C. Aasialaismatkailijoiden		heräteostot	
mahdollistuvat	UnionPay-
maksukortilla

D. Yhteistyö	saman	kadun	liikkeiden	
kanssa	yhteisen	”ostosreitin”	
luomiseksi	ja	markkinoimiseksi	
helpottaa	matkailijan	suunnittelua	
ja	osallistumista

E. Kiinalaistarpeiden	ja	-tapojen	
selvittämisen	voi	aloittaa	oppailta	
ja	matkailijoilta

Uhkia	tai	hukattuja	mahdollisuuksia

A. Matkailijat	eivät	innostu	suomalaisesta
tarjoomasta tai	saavat	siitä	rajallisen	
kuvan,		kun	tuotteista	ei	saa	tietoa	
aasialaiskielillä	(puhuttuna/kirjallisesti)

B.										Suomalaisten	tuotteiden	tarina	jää	
kertomatta,	jos	ei	ole	yhteistä	kieltä

C. Oma	kieli	on	myös	asiakkaan	
huomioimista	ja	hyvää	palvelua,	jonka	
avulla	tehdään	enemmän	kauppaa

D. Kiinalaisten	käyttämän	UnionPay-
maksukortin	huomiotta	jättäminen	voi	
pakottaa	rajallisiin	käteisostoihin

E. Kiinalaisryhmien	oppaiden	kanssa	ei	
löydetä	yhteistoimintaa,	ja	komissio-
pohjaisesti	toimivat	oppaat	ohjaavat	
matkailijat	pois	suomalaisliikkeistä

Matkailijapotentiaalin hyödyntämisen 
SWOT



Toiveita yhteismarkkinoinnille/Finprolle
Finpro nivoo yhteen mahdollisuuksia ja palveluita matkailijoiden 
parissa työskenteleville:

1. Yhteisille Suomi-sivustoille kunnon näkyvyyttä kohdemaissa, myös 
somessa, myös matkatoimistoissa. Tuodaan esille niin Suomen 
nähtävyyksiä kuin ostosmahdollisuuksiakin 

2. Myös pieniä toimijoita näkyville vakiintuneiden Suomi-brändien joukkoon.

3. Vienninedistämismatkoilla ollaan siksi, että saataisiin hyviä kontakteja ja 
konkreettista myyntiä.

4. Finpron kv-kehitysprojektit kiinnostavat. Ollaan löydetty Japanista 
jälleenmyyjä sitä kautta.

-> Toteutuvat mm. visitfinland.com:ssa ja sen My Stay -osiossa

Visit Finland	on	katalysaattori	ja	fasilitaattori suomalaisten	matkailupalveluiden	ja	
Kansainvälisten	matkailumarkkinoiden	välisessä	ohjaus-,	tuotanto- ja	markkinointityössä.



Ajatuksia yhteistyöstä
1. Otetaan mallia Lapin ja Rovaniemen onnistumisesta kaupallisuuden ja elämyksien 

yhdistämisestä.

2. Myyjien koulutusta aasialaisesta kulttuurista, niin palvelukulttuurista kuin myös 
väreistä ja tuotteista. Japanilaisten kanssa on jo vuosikymmenet totuttu toimimaan, 
muut Aasian maat ovat vieraampia. Yhteinen kieli on rajallinen, olisi helpompi toimia, 
jos esillepanoissa/esitteissä pystyttäisiin tuomaan heille kiinnostavia tuotteita esille 
(kun tiedettäisiin toiveita paremmin).

3. Käännöspalveluita, joissa voisi teettää japanin-, kiinan- ja koreankielisiä 
materiaaleja: kylttejä, esitteitä, infolehtisiä jne.

4. Kerrotaan Suomen kilpailukyvykkyydestä suhteessa pahimpiin scandinaavisiin
kilpailijoihin jotta matkailijat tekisivät ostoksia juuri Suomessa.

5. Suomalaisissa hotelleissa saisi olla laajemmin esitteitä. This week in Helsinki –
tyyliin.

6. Risteilyturismissa Helsinki enemmän lähtökaupungiksi, lähtö- ja päätepiste 
Helsinkiin.

7. Helsinki Cruise Network: satamaan omia ”flaiereita”, nettiin lisää näkyvyyttä.

8. Liikematkustajille pop-up-kauppa Finlandiataloon.

9. Helpotusta liikematkustajien lahjahankintoihin. ”Valitse suomalainen liikelahjasetti, 
toimitus suoraan liikematkustajan hotelliin”-tyyppisiä valmisratkaisuja kiireisille.




