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Saksan markkinat
Kuluttajien motiivit matkustaa



Saksalainen asiakas Suomessa

• Hyvin koulutettu, 
varakas

• Kokenut matkailija
• Tarkka rahan

käytössä, valmis
maksamaan laadusta

• Vaativa – odottaa
laatua ja hyvää
palvelua



Saksalainen asiakas Suomessa

• Tutustuu 
matkailukohteeseen 
ennen matkaa huolella

• Infoa netissä, 
esitteissä, lehdissä, 
tv:ssä – kohteessa 
hotellissa, 
infokeskuksessa, 
luonnossa, reitillä… 
jne.

• Tiedonsaanti tärkeää!



Saksa: trendit



Skandinavia +14%!

Pääloma 13,1 
pv

Lisäloma 9,3 pv



Saksalainen
käyttää rahaa

Ulkomaille

1.147€/h/matka



Saksalainen maksaa etukäteen

Ei varausta
etukäteen 13%

Pakettimatkat

Pelkkä majoitus



Saksassa n. 10.000 matkatoimistoa

Ennätysvuosi 2016: liikevaihto 24,5 miljardia



Trendit (Saksalaiset Suomessa)

• Revontulet
• Kiertomatkat – omalla

autolla tai vuokra-autolla
(bussimatkailjoiden jälkeen
uusi sukupolvi, kokeneet
matkailijat)

• Laivaristeilyt
• Mökkiloma
• Talviloma – hiihto ja 

aktiviteetit
• Huskysafarit



Suomi kiinnostaa Saksalaisia, 
kiinnostus kasvanut

Lähde: F.U.R.



Saksalaista kiinnostaa Suomessa
luonto, patikointi, pyöräily, hiihto

Lähde: F.U.R.



Tehtävä: Myyntiargumentit

• Mitkä ovat alueen myyntiargumentit 
kansainvälinen matkailija silmällä 
pitäen? 

• Mikä on alueen Unique Selling Point 
(ainutlaatuinen myyntiväittämä)?



Yritysten nettisivut
Palaute 
(Suvi Ahola, NordicMarketing)



Yritysten nettisivut
• Versona Oy/Timo Hämäläinen (www.versona.fi)
• Traktorijatzit ry/ Yrjö Kuusrainen (www.traktorijatzit.fi)
• Traktorijazzit ry/Kirsi Niskanen
• Pistoretki/ Martti Pisto (www.pistoretki.com)
• Sektoriloisto (elwww.isokari.fi)/ Noora Hilden
• Pekka Vuorinen/Fishing Patrol (hiukan epävarma vielä)
• Paratiisisaari/Eira ja Reijo Koivurinta

(http://www.paratiisisaari.com/en)
• Juurikkasaari/Pasi Keinonen

(www.juhlatalojuurikkasaari.fi)
• Perttulantila/kaksi henkilöä (www.perttulantila.fi)

Villa Hiidenmäki/kaksi hlöä (www.villahiidenmaki.fi)

http://www.versona.fi/
http://www.traktorijatzit.fi/
http://www.pistoretki.com/
http://www.paratiisisaari.com/en
http://www.juhlatalojuurikkasaari.fi/
http://www.perttulantila.fi/
http://www.villahiidenmaki.fi/


Versona Oy/Timo Hämäläinen
www www.versona.fi

kieliversiot fi, eng

Sisältökommentit -
mitä hyvää

etusivun tekstissä tuodaan esiin turvallisuus  
osasta tuotteiden hinta+kesto kerrottu selkeästi  
Timosta kuva netissä (henkilökohtainen fiilis)

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Kartan/saavutettavuustiedon lisääminen etusivulle (kv
puolelle tieto esim. etäisyys Helsingistä)  
Asiakaskokemuksien/kuvien lisääminen, mitkä 
kansallisuudet käyttäneet palvelua: eli etusivun 
kommenttien henkilökohtaistaminen  
Lisätiedot/linkit alueen majoituksiin ja muuhun tekemiseen  
Etusivun flyerissä mainitaan myös hiking, swimming, 
canoeing, kick sledding - mutta näistä ei ole 
tuotekuvauksia/hintoja



Traktorijatzit ry/ Yrjö Kuusrainen, 
Kirsi Niskanen
www www.traktorijatzit.fi

kieliversiot fi

Sisältökommentit -
mitä hyvää

Selkeä otsikointi (yläreunan otsikot)

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Kv markkinoille olisi selkeämmin selitettävä mistä on kyse  
Kannattaa korostaa historiaa ja paikallisuutta



Pistoretki/ Martti Pisto
www www.pistoretki.com

kieliversiot Fi, eng

Sisältökommentit -
mitä hyvää

eri palvelut lueteltu heti etusivulla, kuvakollaasi eri 
palveluista. Tuotteista kerrottu hinnat

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Mikäli tarjotaan kv markkinoille pitäisi ohjelman 
soveltuvuutta miettiä  
Kartan/saavutettavuustiedon lisääminen etusivulle (kv
puolelle tieto esim. etäisyys Helsingistä)  
etusivun pääkuva (mökki) antaa ymmärtää, että tarjolla on 
myös majoitusta? 
Majoituksen tuotekuvaus puuttuu?  
Tuotekohtaiset kuvat auttaisivat hahmottamaan mistä 
aktiviteetista on kyse  
Tuotteista ei kerrottu minimiryhmäkokoa, vain maximi - onko 
saatavilla yksittäiselle matkailijalle?  
Tuotteiden saatavuustiedot puuttuvat (kesällä, talvella, 
ympäri vuoden?), lisäksi olisi hyvä mainita minkälainen 
varustus vaaditaan mihinkin aktiviteettiin



Sektoriloisto / Noora Hilden
www www.isokari.fi

kieliversiot fi

Sisältökommentit -
mitä hyvää

Vuoden 2018 tiedot löytyvät kesän osalta  
Etusivulla monipuolinen kuvakollaasi

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Nettisivuja voisi selkeyttää, jotta tietyt asiat erottuisivat 
paremmin, nyt yleisilme hieman sekava  
Kv sektorille kansallispuistoa voisi korostaa  
Esim. majoituksen hinnat puuttuu - tulossa myöhemmin kun 
online varausjärjestelmä aukeaa?



Pekka Vuorinen/Fishing Patrol
www http://fishingpatrol.fi/

kieliversiot Fi

Sisältökommentit -
mitä hyvää

Yhdessä tuotteessa hinta: luo hintamielikuvaa

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Muista esimerkkituotteista puuttuu hinnat  
Valokuvia voisi tuoda enemmän jo etusivulla esiin 
(mielikuvien herättäjä)



Paratiisisaari/Eira ja Reijo Koivurinta

www http://www.paratiisisaari.com/en

kieliversiot fi, eng, ger, fra, rus, swe

Sisältökommentit -
mitä hyvää

Muutama esimerkkipaketti annettu (ei minimiryhmäkokoa?)  
Etusivulla lueteltu eri palvelut+aktiviteetit
Paikan omistajat esitteessä esillä, voisi olla jo etusivulla

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Kartan/saavutettavuustiedon lisääminen etusivulle (kv
puolelle tieto esim. etäisyys Helsingistä)  
Saatavilla vain kesällä?  
Majoituksen + saunan kapasiteettitiedot puuttuu, mainitaan 
vain veneen "koko"  
Tietojen siirto pdf esitteistä nettisivuille



Juurikkasaari/Pasi Keinonen
www www.juhlatalojuurikkasaari.fi

kieliversiot fi, eng

Sisältökommentit -
mitä hyvää

Näyttävät kuvat etusivulla  
Muutama asiakaspalaute on nostettu esiin

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

Iso osa sisällöstä on suomeksi eng sivuilla  
Sijainti tulisi kertoa selkeästi  
Tuotava selkeästi esiin mitä kohde voi tarjota kv matkailijalle



Perttulantila
www www.perttulantila.fi

kieliversiot fi, eng

Sisältökommentit -
mitä hyvää

etäisyys Jyväskylästä kerrottu selkeästi  
Esim. saunapaketissa kerrottu hlöhinta + minimiveloitus  
Fi sivustolla laadukkaat kuvat

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

eng sivujen otsikointi on suomeksi  
tuotteiden esittely englanniksi puuttuu  
eng sivuilla olisi hyvä tuoda esiin mitä palveluja kohde 
tarjoaa ja kenelle se sopii (korostettava, että ryhmäkohde)



Villa Hiidenmäki
www www.villahiidenmaki.fi

kieliversiot fi, eng

Sisältökommentit -
mitä hyvää

etusivulla selkeästi kerrotu mikä kohde on kyseessä ja missä  
Omistajien nimet kerrottu etusivulla: henkilökohtainen fiilis  
Map of the area heti etusivulla

Sisältökommentit: 
vinkit parannuksiin

kv matkailijalle etäisyys Helsingistä kertoisi enemmän  
enemmän kuvia heti etusivulle  
etusivulla voisi nostaa hieman historiaa (USP)



Yleistä
• USP:n esilletuominen heti etusivulla  
• pdf tiedostot (esim. esitteet) eivät näy hakukoneissa -

tieto kannattaa siirtää nettisivuille tekstimuodossa  
• Selkeät kohderyhmämäärittelyt, jotta sivustolla 

vierailija heti näkee mikä osio on kenellekin (perheet, 
ryhmät jne.)  

• Jokin teksti joka viittaa matkanjärjestäjiin, jotta 
matkanjärjestäjä näkee, että heidät on huomioitu  

• Tuotteiden selkeä hinnoittelu + 
minimi/maksimiryhmäkokojen + saatavuustietojen 
maininta  

• Sijaintitietojen selkeä esilletuominen



www.liebesgruen.de



Tehtävä: Yrityksen vahvuudet

• Mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet 
kansainvälisen matkailijan 
näkökulmasta?



Matkanjärjestäjän rooli ja 
merkitys
Case Saksa



Mistä saksalainen varaa?

Henkilökohtainen
palvelu

Online varaus

Sähköpostitse

Puhelimitse



Realiteetit markkinoilla

• Saksalaisten matkoista n. 3,2 % Skandinaviaan,  
n. 0,5 % Suomeen

• Saksassa n. 1.500 matkanjärjestäjää
• Suomea myy 204 matkanjärjestäjää Saksassa, 

Sveitsissä ja Itävallassa, Ruotsia myy 239, Norjaa 
myy 270 

• Matkanjärjestäjäsegmentit (teema, aktiviteetti, 
luonto, incentive jne.) 

• erilaiset tuotteet eri kohderyhmille



Laaja ja segmentoitunut 
matkanjärjestäjäkenttä

Suuret konsernit 

• THOMAS COOK 
- mm. Neckermann, Troll 

Tours...

• TUI 
- mm. TUI Deutschland, 

Wolters Reisen, GeBeCo...

• REWE 
- mm. Dertour, ADAC Reisen, 

Kontiki...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä

Teemamatkanjärjestäjät

• Studiosus

• Marco Polo

• GeBeCo

• Ikarus

• Lernidee
Erlebnisreisen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä

Aktiviteetti-
matkanjärjestäjät

• Schulz-Aktiv-Reisen

• Club Aktiv Reisen

• Hauser Exkursionen

• Diamir Reisen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä

Special Interest
• Birding Tours
• Colibri Travel
• Westfalia Jagdreisen
• Grefe Jagdreisen
• Kingfisher Reisen
• Andrees Angelreisen
• Angelreisen Teltow...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Skandinavia ja Suomi-
Specialistit
• Nordland Touristik
• Nordic Holidays
• Polarkreis Reisen
• ZeitRäume Reisen
• Fintouring
• Tuja Reisen
• Hummel ReiseIdeen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Mökkivälittäjät
• Inter Chalet
• Casamundo
• Novasol
• Dancenter
• Interhome...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Bussimatkanjärjestäjät
• Behringer Touristik
• Grimm Touristik
• Service Reisen 

Gießen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Ryhmät, incentive
• SCI Event
• Zeitreisen
• Hirschfeld
• Jochen Schweizer
• Windrose...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Portaalit
• Expedia
• booking.com
• ebookers.com
• Trip Advisor
• Holiday Check
• HRS…



passive active

culture

nature
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Service 
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Studiosus

Wolters

Scandtrack

schulz aktiv

Top Nord
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Myyntikanavat ulkomailla

Matkanjärjestäjä

Palvelun
tuottaja

Kuluttaja
Matkatoimisto

Agentti

Incoming toimisto

Keskusvaraamo

Internet

Product Manual

Sales Visits

eMarketing

Työpajat



Markkinointia Euroopassa

• Kova kilpailu!
• Jalkautuminen markkinoille
• Avainasiat: pitkäjänteisyys, luottamuksen rakentaminen ja 

(YLI)AKTIIVINEN myynti
• Palvelukulttuuri!
• Matkanjärjestäjien kuunteleminen
• Nopea reagointi MJ kyselyihin
• Räätälöidyt (valmiit!) tuotteet/tuotepalikat (Dynamic

Packaging): nettohinnat, paljon faktatietoja, kieliversiot, 
laadukasta kuvamateriaalia, jatkuva tuotekehitys! 



Tuotekehitys
Case Saksa



Huomioitava tuotteissa
• Markkinalähtöisyys
• Kaikessa tuotekehityksessä ja markkinoinnissa tulee 

huomioida asiakkaiden tarpeet ja markkinoiden trendit
• Kaikessa matkanjärjestäjätyössä tulee huomioida 

asiakkaiden vaatimustaso, erikoistuminen ja 
kohderyhmät

• Paikallinen kulttuuri, tunnelma 
• Tietty teema, tuotenimet
• Yksilöllisyyden huomiointi eli optio-ohjelmat, 

tuotemoduulit
• Ei massaturismia
• Nopea reagointi matkanjärjestäjien kyselyihin
• Kasvisto, eläimistö, aktiviteetit
• LAATU!



Hinnoittelu vientikaupassa

• Kotimarkkinoilla usein suora jakelutie > asiakas 
maksaa paikan päällä

• Vientikaupassa eri jakeluportaita > „10% 
provikka“ ei riitä

• Tärkeä: välittäjälle annettava hinta sekä komissiot 
ei koskaan anneta loppukuluttajalle!

• Hinta vientimarkkinoilla usein neuvottelukysymys.



Komissio periaatteet
kansainvälisessä kaupassa
• Blogikirjoitus “Minä en maksa komissiota!“: 

http://www.nordicmarketing.de/fi/minae-en-
maksa-komissiota/

http://www.nordicmarketing.de/fi/minae-en-maksa-komissiota


Visit Finland

• Matkailuyrityksen 
kansainvälistymisen 
perusteet: 
tuotekehitys, 
hinnoittelu, jakelutiet 
ja markkinointi-
viestintä

• Ilmestynyt 2014
• Uudistetaan 2018 

vuoden aikana e-
learning-
kokonaisuudeksi
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TUOTESUOSITUKSET

• Kansainvälistymiskriteerit
http://www.visitfinland.fi/news/vientikelpoisuuden-
kriteerit/

• Teemakohtaiset tuotesuositukset:
Outdoor Finland: 
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-
outdoors-finland/tuotesuositukset/

Culture Finland: 
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kulttuurimatkail
u-culture-finland/tuotesuositukset/

Finrelax:
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/hyvinvointimatk
ailu/tuotesuositukset/

Stopover Finland: 
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/stopover-
finland/tuotekriteerit/

http://www.visitfinland.fi/news/vientikelpoisuuden-kriteerit/
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tuotesuositukset/
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/tuotesuositukset/
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/hyvinvointimatkailu/tuotesuositukset/
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/stopover-finland/tuotekriteerit/
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OHJEITA ELINKEINOLLE

• Mediavierailut

• Matkanjärjestäjien tutustumismatkat

• Myyntitapahtumat (tulossa)

MATKAILUTUOTTEITA ERI KANAVIIN

• Tuotemanuaalit (sähköinen ja painetut)

• www.finlandtours.fi (Stopover-tuotteet)

• My Stay-tuoteportaali

http://www.finlandtours.fi/


Tuotekortti

Tehtävä:
• Laatikaa (tyhjä) tuotekorttipohja 

(majoitus tai ohjelmapalvelu) 
ammattilaisten käyttöön kv. 
Markkinoille (matkanjärjestäjille)

































Tuotteesi Saksan markkinoille
• Autenttinen
– Paikallisuus 

• Asiakaslähtöinen 
– Mikä on asiakkaan tarve?
– Mikä on kohderyhmä?

• Saksalainen asiakas tulee 
viikoksi
– Jos tuotteesi kesto on 2 

tuntia = etsi kumppaneita
– Pitkiä tuotteita, yhteistyössä

• Hinnoittele oikein kv
markkinoille



B2B markkinointi Saksassa

• Henkilökohtaiset kontaktit
• Luottamuksen rakentaminen
• Pitkäjänteinen yhteistyö
• Aktiivinen myyntityö
• Valmiit tuotteet
• Tuotetestaus (tutustumismatkat, fam trip)
• Matkanjärjestäjän kuunteleminen
• Asiakastarpeiden ymmärtäminen



FAM trip – mikä on Fam trip ja miten
siitä voi hyötyä
• Blogikirjoitus: „Miten mitata

tutustumismatkan hyöty“
• http://www.nordicmarketing.de/fi/miten-

mitata-tutustumismatkan-hyoety/

http://www.nordicmarketing.de/fi/miten-mitata-tutustumismatkan-hyoety


Kiitos!
Jan Badur
Managing Director
jan.badur@nordicmarketing.de
mobile +49 178 348 10 48

NordicMarketing GmbH 
Alte Bahnhofstr. 56a
D-44892 Bochum
www.nordicmarketing.de


