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PUHEENVUORON TAVOITE

On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa 

matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebook-

markkinointi on vain yksi monista markkinoinnin 

menetelmistä. 

Tämän puheenvuoron tavoitteena on avata YKSI 

tehokkaaksi testattu ja todennettu menetelmä 

jolla matkailuliiketoiminnan myyntiä voidaan 

edistää.



Olemme rakentaneet useita 

kansainvälistä myyntiä tekeviä 

verkkokauppoja ja niiden 

myyntiprosesseja täsmälleen samalla 

strategialla joka tänään käydään läpi.



Täysin samalla prosessilla olemme 

auttaneet monia matkailun 

asiakkaitamme kasvattamaan 

myyntiään.



PALJON REENIÄ TAKANA



Kuka on tehnyt Facebook-markkinointia, 

ja millaisia kokemuksia siitä on?



CASE SALLA



LIIDIEN KERÄYSTÄ



OIKEAN KOHDERYHMÄN IHMISIÄ 
WEBSIVULLE FB-MAINOKSILLA



YLEISÖN RAKENTAMINEN



CASE WILD TAIGA



YLEISÖN SITOUTTAMISTA



KÄVIJÖITÄ OMALLE SIVULLE



CASE LUXHOLIDAY.FI



OIKEAN KOHDERYHMÄN IHMISIÄ 
OMALLE MYYNTISIVULLE



MIKÄ ON ”PARAS” STRATEGIA
MATKAILUMARKKINOINTIIN?



Ei ole ”parasta” strategiaa. On vain 

kasapäin erilaisia strategioita jotka 

sopivat eri liiketoimille.

On kuitenkin olemassa yksi ”perusasia” 

ylitse muiden:

OSTAVIEN ASIAKKAIDEN LISTA!



Markkinointisi tulisi lähteä siitä 

lähtökohdasta että sen tavoitteena on 

rakentaa OSTANEIDEN 

ASIAKKAIDEN SÄHKÖPOSTILISTAA, 

koska ostaneiden asiakkaiden 

sähköpostilista on ylivoimaisesti paras 

markkinointityökalu koskaan!



CASE KAALIMATO



CASE KAALIMATO

• Liikevaihto noin 4.5 miljoonaa

• Tulos noin 0.5 miljoonaa / vuosi

• Muutama vuosi sitten Kaalimadon kaupasta joku asiakas teki 

ensimmäisen tilauksen…

• Miksi Kaalimato tuottaa vahvasti? Koska 

• Se tekee jatkuvaa uusasiakashankintaa mainonnalla

• Se puskee muita tuotteita ostaneiden asiakkaiden listalle

• Sillä on PALAAVIA ASIAKKAITA.



Selkeä juttu, mutta miksi niin moni 

epäonnistuu?



Koska markkinoijat hakevat VÄLITÖNTÄ 

VOITTOA eivätkä ymmärrä 

pitkäjänteisesti sijoittaa tulorahoitusta 

OSTAVIEN ASIAKKAIDEN LISTAN 

rakentamiseen!



Miten sitten voin tehdä Facebookin avulla 

markkinointia jolla rakennan ostavien 

asiakkaiden listaa?



Vaihtoehtoja on monia aina helposta 

vaativampaan, mutta tässä yksi helppo reitti 

lähteä liikkeelle:

1. Tarjoa ”killeridiili” omalla sivustolla

2. Ohjaa oikean kohderyhmän ihmisiä 

Facebookista mainonnan avulla

3. Ole valmis myymään nollakatteella 

saadaksesi ostaneen asiakkaan listallesi

4. Myy kalliimman hintaluokan tuotteitasi 

ostaneiden asiakkaiden listalle



CASE SAPPEE



YLEISÖN RAKENTAMINEN



SITOUTTAMINEN



MYYNTIÄ



Mitä jos tämä jostain syystä ei sitten vain 

toimi sinun kohdalla?



Tee täysin samaa kuin edellä, mutta 

korvaa ”killeritarjous” jollain ilmaisella 

lisäarvolla jonka annat 

”vaihtokauppana” siitä että ihminen 

antaa sinulle sähköpostiosoitteensa 

sähköpostimarkkinointia varten.



CASE VISIT ÅLAND



OIKEITA IHMISIÄ FB:STA
OMALLE SIVULLE



INVESTOIDAAN OMAAN 
”ASSETTIIN”



CASE VIRAALIMOOTTORI.COM



MIKSI FACEBOOK?

• Facebook on maailman suurin ja suosituin sivusto

• Tavoitat Facebookin avulla

• Yli 2 miljoonaa suomalaista

• Yli miljardi ihmistä maailmalla

• Teet äärimmäisen halpaa ja kohdennettua mainontaa

• jopa satoja kertoja halvempaa kuin perinteinen bannerimainonta



KENELLE SOPII?

• Facebook-markkinointi sopii periaatteessa kenelle vain, mutta 

fakta on, että joidenkin tuotteiden ja markkinoiden kohdalla 

menestyminen on huomattavasti vaativampaa kuin toisen 

tuotteen tai markkinan kohdalla. 

• Olennaista ei ole miettiä, että 

• ”Sopiiko Facebook-markkinointi minulle?”, vaan että

• ”Onko minulla riittävästi aikaa, rahaa ja motivaatiota tehdä 

Facebookista oman liiketoimintani kasvumoottori vai ei?”.



KASVUMOOTTORI.COM



Onnea ja menestystä, ja ennen kaikkea, PIDÄ HAUSKAA!


