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Agenda: Bokun online myynti- ja jakelukanava

• Digitaalisen tuotteiden myyntiin ja jakeluun liittyvien valmiuksien 
kehittäminen

• Digitaalisten tuotteiden myynti erityisesti omassa verkkopalvelussa ja 
omissa sosiaalisen median kanavissa

• Bokun elämys- ja ohjelmapalvelujen sekä käyntikohteiden digitaalisen 
tuotannon alustana

• Katsaus digitaalisten tuotteiden jälleenmyyntiin liittyviin seikkoihin, 
kuten sopimukset sekä kansalliset ja kansainväliset digitaaliset 
jakelutiet

• Keskustelu aiheesta, kysymykset, jatkotoimet





Taustaa

• Elämys Group Tripadvisor Bokunin kumppanina

• Tripadvisorin omistama Bokun on yksi maailman 
käytetyimmistä elämys- ja ohjelmapalvelutuotteiden 
sekä käyntikohteiden digitaaliseen myyntiin ja jakeluun 
soveltuvista alustoista. 

• Suomessa alustaa käyttäviä yrityksiä on noin 300 kpl

• Bokun alustassa on erittäin monipuoliset palvelut 
digitaalisen palveluntuotannon ja digitaalisen jakelun 
aloittamiseksi sekä oman verkkokaupan ja 
verkkopalvelun perustamiseksi

• ElämysGroup avustaa yhteistyössä paikallisten 
kumppaneidensa kanssa yrittäjiä tarjoten asiantuntija-
apua Bokun käyttöönoton ja kilpailuedun 
kehittämisessä mm. incoming asiantuntijoiden avulla. 



Oma verkkopalvelu ja -
kauppa
• Suora online-varaus on tärkein 

jakelukanava nykyaikaiselle elämys- ja 
aktiviteettiyritykselle. Varaamalla 
suoraan verkkosivustoltasi asiakkaat 
saavat käsityksen koko yrityksestä, sen 
tarjoamasta sekä voivat olla suorassa 
dialogissa yrityksen kanssa.

• Sijoittamalla resursseja hyvään online-
varausjärjestelmään ja siihen liitettyyn 
verkkopalveluun voit optimoida 
hinnoittelun ja tiedät että sinulla on 
täydellinen hallinta brändisi osalta.



Bokun alustan 
käyttöönotto / 

Analyysi

• Bokun alustan kokonaisvaltainen
käyttöönotto edellyttää
liiketoimintalähtöistä analyysiä
siitä miten alusta ja sinne vietävä
digitaalinen tuotanto nivotaan
muihin yrityksen prosesseihin ja 
palvelumalliin. 



Kärkituotteiden 
analyysi ja luonti 

• kärkituotteiden vienti Bokun
tilille suomeksi ja 
englanniksi

• Tuotteisiin liittyvät
lisämyyntielementit sekä
logistiikkaan liittyvät
palvelut kuten
pickup/dropoff



Hinnoittelu- ja 
saatavuusmallit

• Hinnoittelumallit, cutoff ajat, 
peruuutusehdot

• Parhaat käytänteet digitaalisten
tuotteiden yksityiskohtiin

• Luotujen tuotteiden, niiden
hintojen ja saatavuuksien ylläpito
sekä uusien vastaavien tuotteiden
luonti yksityiskohtineen, jotta ne 
vastaavat kansainvälistä
vaatimustasoa



Peruutusehdot ja 
yleiset ehdot 
suunnittelu

• Yrityksen tuotteiston
peruutusehdot, sekä yleiset
varausehdot Bokun tilille

• Huomioi tuotannon osalta
matkapakettilain-
säädäntöön liittyvät seikat



Maksukanavien ja 
varausprosessin 

suunnittelu

• Maksukanavan avaaminen ja 
konfigurointi yrityksen
valitseman vaihtoehdon
mukaisesti vaihtoehdoista 1) 
Bokun pay 2) Stripe 3) Paytrail

• Varauskanavien konfigurointi
ja säännöstöt sekä valitun
maksutavan liittämisen ko. 
kanaviin



Myyntiprosessin 
konfigurointi omille 

sivuille

• Bokun verkkokauppa omaan
verkkosivustoon

• Segmentointi, teemoitus ja 
kampanjoinnin tarpeet
tuotteistolle omalla
sivustolla



Yrityksen
kilpailukykyinen Bokun

verkkosivusto ja -kauppa

• Bokun “plug & play” verkkosivusto
sisältäen Bokun verkkokaupan
yrityksen materiaalin perusteella

• Online varattavat tuotteet

• Laskeutumissivut/promot

• SEO asetukset, GA asetukset

• Sisältösivut

• SOME

• Blogi

• Domain aktivointi/siirto

• Sivuston ylläpito $49/kk Bokun



Jälleenmyyntisopimukset

• jälleenmyyntisopimukset
sekä niihin liittyvät
hinnoittelu- ja katemallit
(brutto ja nettosopimukset)

• Sopimusten ylläpitoon
liittyvät prosessit



OTA kanavien avaus ja 
iteratiivinen 

kehittäminen

• Valituilla kärkituotteilla
jälleenmyyntikanavien
avaaminen OTA toimijoihin
Viator- Tripadvisor
Experiece, Getyourguide
sekä Expedia



Jälleenmyyntisopimukset
markkinapaikalla case 
Koko Travel Planner

• Nettohintaisen
jälleenmyyntisopimusten
teko Bokun
markkinapaikalla, 
esimerkkinä
sopimuksenteko
ElämysGroupin Koko Travel 
Planner palveluun



Elämys- ja aktiviteettipalvelut Koko Travel Plannerissa



OTA kanavat ja 
markkinapaikat
Digitaalisten tuotteiden jälleenmyynti ja 
siihen liittyvät seikat



Online Travel Agents 
(OTAs)
• TrekkSoft yrityksen tekemän 

tutkimuksen mukaan vain 41% elämys-
ja ohjelmapalveluyrityksistä käyttää OTA-
kanavia ja heistä 69% ilmoitti saaneensa 
tätä kautta lisää varauksisa.

• Elämys- ja ohjelmapalveluyritykset 
työskentelevät keskimäärin neljän OTA: n 
kanavan kanssa. OTA kanavia käyttävät 
yritykset saavat keskimäärin 20% 
enemmän varauksia vuodessa kuin 
yritykset, joilla ei ko. 
jälleenmyyntirakennetta ole.



Viator – Tripadvisor 
Experiences
• Viator (tunnetaan myös nimellä TripAdvisor

Experiences) on yksi vanhimmista OTA-
palveluista

• Viatorin sivustolla vierailee lähes 9 miljoonaa 
kävijää kuukaudessa. 38,7% liikenteestä tulee 
Yhdysvalloista, 6,6% Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta, 4,5% Kanadasta ja 4% 
Australiasta ja 4%.

• 20% Viatorin liikenteestä tulee TripAdvisorilta
(164 miljoonaa käyntiä kuukaudessa) jolla on 
merkittävä vaikutus Viatorin menestykseen.



Tripadvisor

Phocuswrightin TripAdvisorille laadittu 
tutkimus paljasti, että 53% varaajista 
sitoutuu varaamaan vasta, kun he ovat 
lukeneet arvosteluja, ja 80% lukee 6–12 
arvostelua ennen varauksen tekemistä.

Bokun mahdollistaa automaattisen 
palautteen keruun sekä yhteistyö 
Tripadvisorin kanssa tuoden ”kolme palloa 
tai enemmän” omaaville tuotteille 
mahdollisuuden päästä Tripadvisorin
sponsoroituihin näkyvyyspaikkoihin



Get Your Guide

• GetYourGuide tarjoaa yhden 
suurimmista aktiviteetti- ja 
elämyspalvelun kokonaisuudesta, 
tarjoten asiakkailleen yli 30 000 
tuotetta.

• GetYourGuiden kävijämäärä on 4,3 
miljoonaa kävijää kuukaudessa, ja 
pääasialliset liikenteen lähteet ovat: 
18,0% Yhdysvalloista, 10 % Isosta-
Britanniasta, 4,5% Saksasta, 3,5% 
Australiasta ja 3,5% Espanjasta.



Expedia Local Expert

• Expedia Local Expert -ohjelman avulla, Expedia 
hyödyntää heidän koko asiakaskuntansa ja 
kasvaa nopeasti.

• Expedia on hyvä valinta, jos haluat työskennellä 
esimerkiksi vain pari OTA toimijan kanssa. 16% 
Elämys- ja ohjelmapalveluyrityksistä myy 
tuotteitaan Expedian kautta.

• Expediassa vierailee lähes 60 miljoonaa kävijää 
kuukaudessa. 79% liikenteestä tulee 
Yhdysvalloista.


