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MIKÄ IHMEEN MODER?

Mökki- ja majoitusyrittäminen on vaikea laji. 

Mistä minä sen tiedän? Olen itse kolmannen polven mökkiyrittäjä ja ymmärrän kuinka 

haastava on menestyä muuttuvassa matkailuympäristössä. 

Lähdimme ideoimaan ja kehittämään perheyrityksessämme Hawkhill Cottage Resortissa

vuonna 2019, miten oma kasvava liiketoimintamme olisi helpompaa, tehokkaampaa ja 

pystyisimme palvella vieraitamme entistä paremmin. Jossain vaiheessa totesimme, että 

haluamme jakaa tämän työkalun myös muille.  

Näin syntyi MODER.

-Matti Ala-Outinen / Perustaja, Mökkiyrittäjä



HELPPO JA ILMAINEN KÄYTTÖÖNOTTO

• Luo tunnukset helposti suoraan verkossa syöttämällä 

yrityksesi perustiedot

• Ei kalliita käyttöönottoprojekteja

• Halutessasi autamme sinua käyttöönoton kaikissa 

vaiheissa



MODER TUKEE ERILAISIA MAJOITUSKOHTEITA

Käyttöönoton seuraava vaihe on syöttää 

majoituskohteiden tiedot. 

Tietojen syöttäminen on helppoa ja se ohjaa sinut 

automaattisesti eteenpäin.

Moderiin voit lisätä: mökkejä, hotelleja, igluja, 

huoneistoja tai vaikka tenstilejä



HELPPO JA MONIPUOLINEN HINNOITTELU

• Helppo ja nopea hinnoittelu

• Automaattiset tarjoukset

• Helppo ja monipuolinen sesonkien 

hinnoittelu

• Uniikki ”orpojen päivien” hinnoittelu

Myyt enemmän, pienemmällä työllä ja 

parempaan hintaan.



MODER TEKEE NETTISIVUISTASI PARHAAN 

MYYNTIKANAVASI

MODER TUO SIVUILLESI: 

• Erinomaisen varauskalenterin ja kohteiden

hakuominaisuudet

• Verkkokauppa, joka myy

• Kohteiden tiedot lisäpalveluineen

• Suoraa kauppaa kautta ilman myyntikanavien komissiota 

Lisäpalveluna voit ostaa meiltä myös uuden 

verkkosivupohjan, joka on mielestämme alan paras. 



YRITTÄJÄN VARAUSKALENTERI KAIKKIIN 
KOHTEISIIN

• Toimii mobiilissa ja tietokoneella

• Yksi näkymä, kaikki majoituskohteet

• Uusi varaus suoraan varauskalenterista

• Muokkaa varauksia helposti

• Tarkasta helposti varausten tiedot ja hinnat

Koko varaustilanne yhdellä näkymällä mobiilisti 

tai tietokoneella!



YRITTÄJÄN PARAS KAVERI: TOIMINNANOHJAUS

Koko liiketomintahanskassa

• Toimii mobiilissa ja työasemalla!

• Siivoukset, huollot, check-in

• Tieto suoraan kumppaneille

• Helppo töiden suunnittelu

• TULOSSA: Aktiviteetit ja välinevuokraukset

• TULOSSA: tehtävien allokointi työntekijöille

Vapauttaa sinun aikaasi, vähenttä virheitä ja poistaa
stressiä!



Isoa dataa ja tekoälyä: MODER tuntee yrityksesi 
ja asiakkaasi!

Tiedolla johtaminen tehty helpoksi

• Kertoo liiketoimintasi tilan ja suunnan

• Tietää milloin asiakkaasi varaa lomansa

• Ohjaa oikeaan hinnoitteluun

• Kertoo, mikä tuote myy

• Tukee markkinointia

Markkinoit oikeaan aikaan oikealle asiakaskunnalle 

ja saat parhaan hinnan. Seuraat helposti, miten 

yritykselläsi menee.



TYÖKALUSI KOHTI VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA

HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA OSAKSI LIIKETOIMINTAA

• Moder tuo hiilijalanjäljenlaskennan osaksi järjestelmäänsä 2021 aikana

• Laskenta toteutetaan järejstelmään syötettyjen liiketoiminnan 

perustietojen pohjalta 

• Helppoa, tehokasta ja vastuullista

• Päästöjen kompensointi mahdollista suoraan valikoidun kumppanin kautta

VASTUULLISUUS-OSIO

• Moderin vastuullisuuS –osiossa löydät vinkit yrityksen polulle kohti 

vastuullista yrittämistä

• Tarjoamme asiakasyrityksillemme ympäristöpolitiikan rungon

• Sekä käytännön neuvoja ympäristö- ja ilmastoteoista, joilla on vaikutusta

Moderin avulla tehdään ympäristö- ja ilmastotyötä. Osa meidän yrityksen 

missiota on tehdä matkailusta aidosti kestävää ja vastuullista. 



EDELLÄKÄVIJÄ INTEGRAATIOISSA

KAIKKI 

KANAVAT 

YHDESTÄ 
PAIKASTA

MODERILLA HALLITSET TÄRKEIMMÄT MYYNTIKANAVAT

• Yli 50 myyntikanavaa: 

• Booking.com, Airbnb, Expedia,…

• TULOSSA: Aktiviteettien myyntikanavat

• TULOSSA: Tärkeimmät kotimaiset: Vuokramökki, Nettimökki.com

MUUT INTEGRAATIOT (lisää tulee jatkuvasti)

• Optiwatti–lämmityksen hallinta

• Lukitusautomaatio (useita kumppaneita)

• Tilastokeskus majoitusilmoitusten automaattinen lähetys

• Markkinoinnin automaatio

• Paljon muuta…



AKTIVITEETIT

TULOSSA



CATERING JA RAVINTOLA

TULOSSA



YKSINKERTAINEN HINNOITTELU

2 % komissio Moderilla pyöritetystä liikevaihdosta – Maksat vain kun kauppa käy ja 

liiketoiminta pyörii!

Sisältää: Paytrail kk-maksun, myyntikanavaintegraatiot, sms-lähetyspalvelun, kaikki 

ominaisuudet verkkokaupasta hiilijalanjäljenlaskentaan

Vuoden H1/2021 hinnasto. Hinnat alv 0% 

TIEDÄT 

MISTÄ 
MAKSAT



MODER -HINNASTO

690 € Autamme sinua käyttöönotossa (1.6.2021 asti Early bird asiakkaille kaupan päälle 0 €)

Tilin perustaminen, tietojen ja kuvien syöttö, integraatio sivuillesi, vanhojen varausten siirto

1590 € Erinomainen majoitusyrittäjän www-sivu 

Tuotteistimme majoitusyrittäjälle WP-pohjan, joka taipuu käytännössä todella moneen. Voit ostaa meiltä pohjan 

käyttöösi ja omilla kuvilla sekä tekstillä herättää sen henkiin.

Tulossa: Asiakaspalvelu Appi (Chat, tarjouspyynnöt, Wapp, Messenger) 99 € / kk

Ratkaisumme tuo kaikki asiakasviestinnän yhteen mobiilisovellukseen: Chat-, Wapp-, ja Messenger-viestit samaan 

sovellukseen tarjouspyyntöjen kanssa! Yksi paikka vastata kaikkiin

Hinnat alv 0%



Matti Ala-Outinen

CEO, Founder

matti@moder.fi
050 346 9441

KIITOS!

Varaa demo:


