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Sydän matkailussa
Ajatus tekniikassa

• Joiku Booking on osa Comgate Oy.tä

• Comgate Oy on Suomalainen matkailualan varausohjelmistoihin erikoistunut yritys

• Perustettu vuonna 1987

• Järjestelmiä käytössä n. 200 yrityksessä/toimipisteessä

• Käyttäjämäärä n. 1500

• Asiakkaina mm. Levi, Saariselkä, Himos, Pyhä-Luosto, Matkapojat, Finnlines,
Olympian Matkatoimisto…



Yrittäjän oma
Joiku

verkkokauppa
OTA-kanavat Joiku

lisätoiminnot

JOIKU BOOKING

DIGITAALINEN MATKAILUPALVELUJEN MYYNTIALUSTA



Yrittäjän
oma verkkokauppa

Yrittäjän
hallintapaneeli

Kansainväliset
myyntikanavat

Alueellinen
verkkokauppa
/ Näyteikkuna

Helppo palvelu
Matkailuyrittäjälle

”Joikulla matkailuyrittäjä saa tuotteet myyntiin verkkokauppaan ja parhaimpiin
kansainvälisiin myyntikanaviin mahdollisimman vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.”



Joiku verkkokauppa
• Joiku Verkkokaupalla saat matkailupalvelusi helposti

onlinemyyntiin.

• Valmis verkkokaupparatkaisu toimii tarvittaessa myös
verkkosivustonasi.

• Verkkokauppa sisältää tuote-esittelyt varauskalentereineen,
ostoskoritoiminnot, Paytrail-maksupalvelut sekä
yritysesittelyt. Tarvittaessa voit lisätä omia sivuja sivustolle.

• Lisäksi verkkokauppa sisältää alennuskuponkitoiminnot
sekä asiakasarvostelutoiminnot.

• Verkkokauppa pystytään personoimaan yrittäjäkohtaisesti
ja se on Google-optimoitu.

• Ratkaisu sisältää toiminnot omien varausten käsittelyyn.
Voit siis hallita kaikkia varauksiasi samasta paikasta.

• Perustoiminnot
• Majoitus- majoituksen lisäpalvelu- ja aktiviteettituotteet
• Tuote-, hinnasto- ja kapasiteetin hallinta
• Varaustoiminnot (uusi, muutos, peruutus)
• Varauskalenteri ja –raportit
• Asiakasrekisteri

• Verkkokauppatoiminnot
• Yritysesittely, tuote-esittelyt, ostoskori
• Varaustilannekalenterit
• Paytrail-maksupalvelu
• Asiakaspalautteet, alennuskupongit
• Google-optimointi

Palvelumaksu

45€ / kk tai
2,5% lv

Asennus- ja
koulutus

250€



Palvelumaksu

45€ / kk tai
2,5% lv

Joiku OTA-kanavat

• Joikulla saat majoituskohteesi ja aktiviteettisi myyntiin
parhaimpiin OTA-kanaviin. Järjestelmä huolehtii
kapasiteeteista ja varauksista puolestasi. Näet
reaaliaikaisesti varaustilanteen ja varauskalenterista näet
sisään tulleet varaukset.

• Ratkaisu sisältää toiminnot omien varausten käsittelyyn.
Voit siis hallita kaikkia varauksiasi samasta paikasta.

• Joiku-palvelua voit laajentaa yhteensopivalla
automatisoidulla verkkokaupalla.

• Perustoiminnot
• Majoitus- majoituksen lisäpalvelu- ja aktiviteettituotteet
• Tuote-, hinnasto- ja kapasiteetin hallinta
• Varaustoiminnot (uusi, muutos, peruutus)
• Varauskalenteri ja –raportit
• Asiakasrekisteri

• OTA-kanavayhteydet (ns. Channel manager-toiminnot)
• Booking.com (majoitukset)
• Expedia (majoitukset)
• Viator (aktiviteetit)

Asennus- ja
koulutus

250€

+



Minihotellitoiminnot

• Joikun minihotellitoiminnot sisältää kaikki
tarpeelliset toiminnot pienemmän
majoitusyrityksen majoittujien  hallintaan.
Toimintojen avulla pysyt ajantasalla
majoittuneista, saapuvista ja lähtevistä
asiakkaista.

• Päivittäiset majoitusten siivoustarpeet selviävät
omasta Siivouslistasta.

• Sähköinen matkustusilmoitus on kätevä ja
nopeasti täytettävä toiminto, joka säästää sekä
majoittajan että asiakkaan aikaa ja vaivaa

• Toiminnot
• Tulo- ja lähtöselvitys

• Huonejako (asiakkaan sijoittaminen huoneeseen)

• Huonekartta: Vapaat / varatut huoneet

• Siivouslista

• Sähköinen matkustajailmoitus
Palvelumaksu

90€ / kk tai
2,5% lv

Asennus- ja
koulutus

900€



Kirjanpitotoiminnot (laajennos, tulossa)

• Kirjanpitotoiminnoilla voit laajentaa Joikun
peruspalvelua (OTA-kanavat tai Verkkokauppa)

• Kirjanpitotoiminnoilla voit määrittää tuotteesi
kirjanpitosi tilikartan mukaiseksi. Saat valmiit
raportit suoraan kirjanpitoon. Säästät
tilitoimiston kuluja, koska merkinnät kirjanpitoon
voidaan tehdä tuotetileittäin.

• Kuukausittain ajettava Kirjanpitoraportti sisältää
kaikki tarvittavat tiedot tilitoimistollesi.

• Ratkaisu sisältää myös oman tunnuksen
kirjanpitäjällesi, jolloin halutessasi kirjanpitäjäsi
voi hakea tiedot suoraan järjestelmästä.

• Toiminnot
• Tilikarttatoiminnot

• Kirjanpitoraportti

• Yhteys kirjanpitäjälle Palvelumaksu

25€ / kk
tai 2,5% lv

Asennus- ja
koulutus

250€



CRM-/Digimyynti- ja viestitoiminnot
(laajennos, tulossa)

• CRM-/Digimyynti- ja viesti-toiminnoilla voit laajentaa
Joikun peruspalvelua (OTA-kanavat tai Verkkokauppa)

• CRM-/Digimyynti- ja viesti-toiminnoilla pääset tekemään
markkinointia asiakkaillesi. Voit luokitella asiakkaitasi
ostojen perustella ja lähettää heille markkinointikirjeitä.

• Markkinointikirjeet lähetetään Mailchimp-palvelulla, jota
on helppo käyttää ja saat myös siihen
käyttökoulutuksen. Asiakastiedot siirtyvät
automaattisesti Mailchimpin markkinointirekistereihin.

• Automaattisilla viesteillä toivotat asiakkaasi
tervetulleeksi ja parannat näin asiakaskokemusta
entisestään.

• Automaattisella asiakaspalautekyselyllä saat
asiakkailtasi tuoreen mielipiteen palveluistasi.
Asiakaspalaute kysely lähetetään automaattisesti
matkan päättymisen jälkeen asiakkaallesi. Asiakkaasi
täyttää

• Toiminnot
• Asiakasluokittelut ostojen perusteella
• Asiakaslistan export-toiminnot
• Yhteys MailSchrimp-uutiskirjepalveluun
• Automaattiset tervetuloa-viestit
• Automaattinen asiakaspalautekysely

Palvelumaksu

45€ / kk
tai 2,5% lv

Asennus- ja
koulutus

250€



Kassatoiminnot (laajennos tulossa)

• Kassatoiminnoilla voit laajentaa Joikun
peruspalvelua (OTA-kanavat tai Verkkokauppa)

• Kassatoiminnoilla voit laskuttaa asiakkaaltasi
paikan päällä tehtävät ostokset. Kaikki
kassapäätemyynti kirjautuu järjestelmään ja saat
näin valmiit maksutapahtumaraportit
kirjanpitoosi.

• Toiminnot
• Maksupäätelaite (Nets)

• Maksupääteyhteys (Nets)

• Maksujen automaattinen kirjaus kirjanpitoraportille

Palvelumaksu

Ratkaisu
kohtainen

Asennus- ja
koulutus

250€



Joiku-hinnasto

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.



Joiku-hinnasto

Asennus- ja Palvelumaksu
koulutus

• OTA-kanavat 250€ 45€ / kk tai 2,5 %

• Verkkokauppa 250€ 45€ / kk tai 2,5 %

• Minihotellitoiminnot 900€ 90€ / kk tai 2,5 %

• Kassatoiminnot (tulossa) 250€ 45€ / kk tai 2,5 %

• Kirjanpitotoiminnot (tulossa) 250€ 25€ / kk tai 2,5 %

• CRM-/Digimyynti- ja viestitoiminnot (tulossa) 500€ 45€ / kk tai 2,5 %

• Työhinnasto (tarvittaessa)

• Useamman kohteen asettaminen OTA-kanaan myyntiin 90€ / tunti

• Verkkokaupan räätälöintityöt 90€ / tunti

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.



Sampo Seppänen
p. 046 8510 495

sampo.seppanen@joikubooking.com


