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Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen malli
PALMA-malli on suunniteltu avuksi asiakaslähtöisen ja kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen. Malli on räätälöity maaseudun matkailu- ja palveluyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi, mutta aineistoa
voi hyvin hyödyntää muillakin toimialoilla.
Materiaalit on tehty alunperin työpajojen ja muiden toimenpiteiden yhteyteen ja niitä on kehitetty matkailualan yrittäjiltä saatujen kommenttien ja
kokeilujen mukaan. Materiaalit on pyritty tekemään selkeiksi, helppokäyttöisiksi ja visuaalisesti houkutteleviksi informaatiomuotoilua hyödyntäen.
PALMA-mallin tavoitteena on palvelumuotoilun avulla avata ajattelua yrityslähtöisyydestä käyttäjälähtöisyyteen ja parantaa yrityksen toiminnan
laatua. Mallin avulla yritykset voivat luoda uusia tai kehittää olemassa olevia palvelujaan. Malli tutustuttaa vaihe vaiheelta käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen ja kasvattaa ymmärrystä palvelumuotoilun ja suunnitelmallisen digitaalisen markkinoinnin perusasioista. Materiaaleja voivat
hyödyntää niin aloittelevat kuin pidempään alalla toimineet yritykset.
Palvelumuotoilu on prosessi, jossa hyödynnetään erilaisia työkaluja ja
menetelmiä. Tärkeintä on kuitenkin muistaa palvelumuotoilun keskeinen
ajatus, joka on eri osapuolten osallistaminen palvelun kehittämiseen. Puhutaan myös yhteiskehittämisestä, jonka yhtenä muotona on esimerkiksi
työpajatyöskentely. Se on ajattelutapa ja tapa toimia, joka asettaa käyttäjän
palvelun keskiöön ja osallistaa palveluun kuuluvat sidosryhmät mukaan
alusta asti (Tuulaniemi 2016, 116).
Kuva 1. Vertaisarviointia Slovenian ammattimatkalla. (Hyrkkänen 2019)

Työkalut ja lisätietoja löydät osoitteesta:
www.palma.fi
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Kuva 2. PALMA-malli mukaillen Hanna Herkaman mallia. (Herkama 2019)
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Ajattelutapana käyttäjälähtöisessä kehittämisessä on: tutki- kokeile- kehitä-mittaa. On tärkeää tutkia ja ymmärtää, mitä asiakkaat arvostavat ja
kokeilla toimivatko uudet palvelut ja ideat. Saatujen kokemusten pohjalta
palveluja tulee kehittää ja mitata. Kehittämisen tulisi olla jatkuvaa.

1.Mää

Brändi on tuotteen tai palvelun ympärille muodostunut maine. Brändiä pitää hoitaa, kehittää ja kasvattaa, jotta se tuottaa arvoa yritykselle. Toimiva
brändistrategia auttaa palvelun markkinoinnissa. Tehokas markkinointiviestintä tuo palvelua näkyväksi asiakkaalle. Markkinointiviestinnän avulla
yritys voi lisätä asiakkaiden ostohalukkuutta ja vaikuttaa heidän asenteisiin.
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Käyttäjälähtöisen kehittämisen alkuvaiheessa selvitetään asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä sisäistetään nykyisen palvelutason hyödyt, puitteet ja
mahdollisuudet. Tuotteistamalla käyttäjälähtöisestä palvelusta saadaan
luotua menestyvä tuote, jota pystytään tuottamaan sekä myymään helposti ja tehokkaasti.
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PALMA-malli on jaettu 4 aihealueeseen, joita ovat käyttäjälähtöisyys, tuotteistaminen, palvelun brändäys ja markkinointiviestintä. Tähän oppaaseen
on valittu esimerkkejä joka teemasta. PALMA-malli alkaa palvelun käyttäjälähtöisestä kehittämisestä.
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PALMA-mallin
osa-alueet ja sisältö
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Tutustu koko PALMA-malliin:
www.palma.fi
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Matkailupalvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen
Palvelujen merkitys kasvaa jatkuvasti. Kultuuriset ja sosiaaliset muutokset
muokkaaavat kulutustottumuksiamme omistamisesta palveluiden käyttäjiksi. Jo 70 % yrityksistä toimii Suomessa palvelualalla (Tuulaniemi 2016, 21).
Matkailuala on kokenut suuren muutoksen digitalisaation myötä. Asiakkaiden eri digitaalisissa kanavissa jakamat suositukset ja arviot matkakohteesta vaikuttavat myös muiden matkailijoiden ostopäätöksiin. Matkailua
kehitetään yhä enemmän asiakkaiden ehdoilla. Asiakkaiden arvomaailma
ohjaa enenevissä määrin tuotteistamista ja edellytyksenä on, että sisällöt
kohtaavat matkailijan arvojen ja vaatimusten kanssa. Tuotteet ja palvelut
on tärkeää muokata kohdemarkkinoille ja asiakasryhmille sopiviksi (Business Finland 2019).
Matkailija näkee matkan kohteen ja matkailualueen yhtenä kokonaisuutena, eikä hän ei erottele tai määrittele erikseen saamiaan palveluja. Matkailutuotteita tulisi tarkastella koko matkakohteen tasolla, sillä matkailutuotteet ovat aina erilaisten palvelupakettien yhdistelmiä (Stickdorn & Frischhut
2012).

Matkailu on toimialana erityinen,
sillä sen tehtävänä on tuottaa
ainutlaatuisia elämyksiä.

Hyvin suunniteltu palvelu erottautuu, luo merkityksiä ja mahdollistaa elämykset. Palvelun tuotteistamista vaikeuttaa kuitenkin se, että palvelu on
aineetonta ja se toteutuu vain tiettynä tapahtumisaikana palveluntarjoajan
ja asiakkaan välisenä vuorovaikutusprosessina. Myös palvelun tuottaminen
ja kuluttaminen tapahtuvat samanaikaisesti, jolloin hinnoittelu on vaikeampaa (Annulaine 2013).
Menestymisen avain on asiakastyytyväisyys, joka muodostuu etukäteisodotuksista, palvelukokemuksesta sekä asiakkaan saamasta arvosta. Tavoitteena on muodostaa kestävä vuorovaikutus palveluntarjoajan ja asiakkaiden välille. Palvelun täytyy tarjota korkealaatuisia ja yhdenmukaisia
palveluketjuja.
Kuva 3. Asiakkaan arvomaailma ohjaa matkailuvalintoja. (Linnankivi 2016)
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Apua palvelumuotoilun
menetelmistä

Palvelumuotoilun avulla liiketoimintaa kehitetään systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen
suunnittelu vastaamaan käyttäjien tarpeita sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Keskeistä on ymmärtää loppukäyttäjän tarpeet ja
toiminnan motiivit suhteessa kehitettävään palveluun. (Tuulaniemi 2016,
27).

Palvelun testaus
käyttäjien kanssa
tuo uusia ideoita.

Palvelumuotoilussa hyödynnetään tuotemuotoilusta tuttuja käyttäjälähtöisen suunnittelun työkaluja. Palvelumuotoilun menetelmien avulla aineettomista asioista tehdään näkyviä ja palveluista saadaan yksinkertaisempia,
haluttavampia, sekä kannattavampia ja vaikuttavampia (Kreapal 2018). Palvelumuotoilun avulla myös varmistetaan, että ratkaisuja etsitään asiakkaan
näkökulmasta oikeisiin ongelmiin.
Muotoilu pyrkii aina olemaan ennakoivaa. Ennakoinnissa tutkitaan potentiaalisen asiakkaan todellisia ja piileviä tarpeita. Ennakoiva ymmärrys auttaa suunnittelemaan ratkaisuja, jotka aidosti helpottavat asiakkaan elämää.
Ymmärrys asiakkaan tarpeista ja todellisuudesta tulisi olla yksi liiketoiminnan keskeisimpiä asioita (Tuulaniemi 2016, 73).
Palvelumuotoilusta saadaan eniten hyötyä silloin, kun se yhdistetään liikeelämän edellytyksiin ja sitä sovelletaan systemaattisesti palvelujen kehittämisessä. Olennaista on luotujen ratkaisujen ketterä testaus yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Osallistamisella varmistetaan ratkaisujen
toimivuus ja pienennetään riskiä lanseerata palvelu, jolle ei ole todellista
kysyntää (Tuulaniemi 2016, 116-117).
Kuva 4. Palvelumuotoilun avulla aineettomista asioista tehdään näkyviä. (You
X Ventures 2019)
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Käyttäjälähtöisyys

Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla syntyy
palveluita, joille on oikea tarve.
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Kuva 5. Aktiiviset seikkailijat. (Hollmen 2016)
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Trendit ja tulevaisuuden
ennakoinnin merkitys
Yritysten ja organisaatioiden kehittämisympäristö on tänään hyvin erilainen kuin muutama vuosikymmen sitten. Globalisoituneessa maailmassa
uutta tietoa syntyy jatkuvasti, ja lisääntyvän tiedon myötä prosessit ja toimintaympäristöt ovat monimutkaistuneet (Faithpopcorn 2018). Pitkäntähtäimen suunnittelu voi olla yrityksille hankalaa, sillä yritykset eivät enää voi
toimia samoin kuin ennen, vaan niiden täytyy etsiä uutta liiketoimintaa ja
arvonluontimahdollisuuksia oman ydinliiketoimintansa ulkopuolelta.
Kehittämistyössä on tärkeää, ettei suunnittelu ole liian lyhytjänteistä, sillä
jos kehitystiimi suunnittelee vain tämän päivän asiakasta varten, se tuottaa
jo valmiiksi vanhentuneita ratkaisuja. Tulevaisuusorientoitunut yritys menestyy, sillä se osaa vastata tulevaisuuden kysyntään ennen kilpailijoitaan
(Kälviäinen 2019).
Trendit kuvaavat muutossuuntauksia, joihin ympäristömme, arvomme tai
käyttäytymisemme ovat muuttumassa ja kehittymässä (Dufva 2018).
PALMA:n trendikorttien avulla voit avartaa omaa ajatteluasi, ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja ideoida uusia ratkaisuja tulevaisuuden
tarpeisiin. Trendikortit on koostettu ajatellen matkailuyrittäjiä, mutta niitä
voi hyödyntää myös muilla toimialoilla. Trendikortteihin on koottu sellaisia trendejä, joilla on vaikutusta Suomen luonto- ja maaseutumatkailuun.
Trendeihin tutustuminen auttaa suunnittelemaan toimintaa ja kortteja voi
hyödyntää monin eri tavoin, kuten oppimateriaalina, visiointityökaluna,
unelmakortteina tai uusien näkökulmien antajina.
Kuva 6. PALMAn trendikortit. (Koistinen 2019)

Trendikortit löydät täältä:
www.palma.fi/lataukset/trendikortit
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Verkostoitumisen
ja yhteistyön merkitys
Matkailualueen menestymisen edellytys on kyky rakentaa, kehittää ja ylläpitää yhdessä yhteistyöverkostoja. Yhteistyöllä vaikutetaan koko matkailualueen brändiin, ympäristöön ja viestintään (Stickdorn & Frischhut 2012).
Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerien vaatimuksiin kuuluu, että yritys
voi tarjota laajempia palveluita usean yrityksen kesken verkostoissa. Yhteiskumppaneiden valinta on tärkeässä roolissa. Yritysten toiminnan tulee perustua samoihin arvoihin, toimintatapoihin ja laatutasoon ja sen tulee olla
luottamusta rakentavaa ja suunnitelmallista. Toimintaan tulee laatia sopimukset ja yhteiset pelisäännöt. Yhteiset toimenpiteet luovat laajempaa tavoitettavuutta ja myös markkinointiverkosto laajenee. Yhteistyöverkoston
kautta palveluntarjoajan kapasiteetti kasvaa ja asiakkaille voidaan tarjota
entistä kattavampia palveluja. Yritysryhmähankkeet ovat yksi mahdollisuus
yritysten väliseen kehittämisyhteistyöhön. (Palviainen 2019).
Yhteistyötä kehitettäessä on tärkeää pysähtyä miettimään, ketkä ovat
yrityksen tärkeimpiä sidosryhmiä ja kumppaneita, ja miten yhteistyötä
näiden tahojen kanssa voitaisiin tehostaa. Hyvä apuväline tähän on sidosryhmäkartta, joka auttaa tunnistamaan yrityksen verkostot ja asettamaan
ne tärkeysjärjestykseen. Sidosryhmäkartta on hyvä apu myös mietittäessä
mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.
Kuva 7. PALMAn työpajan osallistujia. (Lidman 2018)

Esimerkki sidosryhmäkartasta:
www.palma.fi/lataukset/sidosryhmakartta
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Käyttäjäymmärryksen
kasvattaminen
Palvelun tarjoajalla on oltava asiakasymmärrystä, eli on ymmärrettävä todellisuus, jossa heidän asiakkaansa toimivat ja elävät. Tärkeää on ymmärtää,
mistä asioista arvo muodostuu palvelussa asiakkaalle. (Tuulaniemi 2016,
71).
Jotta palveluja voitaisiin aidosti kehittää asiakaslähtöisesti, on tärkeää ymmärtää mitä palveluntarjoajan asiakkaat ajattelevat. Aivan liian usein yritykset olettavat tietävänsä asiakkaiden tarpeet ja toiveet, jolloin tuotteet
ja palvelut eivät aidosti vastaa asiakkaiden kysyntään.
Toimivia tiedonkeruumenetelmiä ovat esimerkiksi asiakkaiden havainnointi, haastattelut ja luotaimet.
Haastattelussa on tärkeää, ettei haastattelija anna esimerkkivastauksia,
vaan hänen tulee aidosti selvittää, miten haastateltava näkee ja kokee keskusteltavat teemat ja mikä häntä niissä mietityttää. Asiakkaan kokemukset
palvelusta muodostuvat vaiheista ennen, aikana ja jälkeen palvelun. Kysymykset kannattaa suunnitella niiden mukaan. Kannattaa muistaa, että
haastattelu on vain yksi tapa oppia ymmärtämään asiakasta. Ymmärryksen
kasvattamista tukevat asiakkaiden havainnointi ja yhteiskehittämisen menetelmät.
Projektissa koostetun haastattelupohjan avulla voit haastatella asiakkaitasi.
Muokkaa ja tarkenna kysymyksiä oman toimialasi ja tarpeidesi mukaan. Älä
tyydy kyllä tai ei vastauksiin, vaan kysy tarkentavia kysymyksiä, kuten miksi?
Pohdi haastattelun aikana, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan päätöksiin
ja vastauksiin.
Kuva 8. Eri asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita. (Linnankivi 2016)

Vinkkejä haastatteluun:

20

www.palma.fi/lataukset/opiymmartamaanasiakasta
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Asiakaspersoonan
kuvaaminen
Asiakas- tai käyttäjäpersoonilla tarkoitetaan kuvauksia tyypillisistä palvelun
käyttäjistä tai asiakkaista. Niiden avulla voidaan asettua ja eläytyä käyttäjän
asemaan. Näin saadaan parempi ymmärrys niistä tekijöistä, jotka on huomioitava palvelua suunniteltaessa. Kuvaus perustuu havainnointiin ja oikean
asiakkaan kokemuksiin esimerkiksi haastattelemalla.
Tietojen pohjalta tehdyt asiakaspersoona-kortit auttavat luomaan
yhteistä ymmärrystä asiakkaista ja käyttäjistä kehitystiimin kesken.
Asiakaskuvaukset toimivat apuna, kun pyritään ymmärtämään kohderyhmän tietoisia ja tiedostamattomia tarpeita ja haluja. Tällöin pystytään ennakoidusti täyttämään tarpeita ja tarjoamaan uusia palveluja (Innokylä 2013,
Stickdorn 2018).
Persoonakorttiin voidaan kuvata esimerkiksi asiakkaan unelmat ja ärsytyksen kohteet sekä mitä hän matkailijana arvostaa. Yhtä tärkeää on myös
pohtia, millainen hän on matkailijana ja mikä häntä motivoi. Samalla huomioidaan, mistä hän hankkii tietoa palvelusta, miten hän tekee varauksen
tai antaa palautetta, eli kanavat, joita hän luontevasti käyttää ja joista hänet
tavoittaa.
Kuva 9. Asiakaspersoonakortti. (Palmgren 2019)

Täytettävä persoonakortti
www.palma.fi/lataukset/asiakaspersoona
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Oman toiminnan vertaaminen
ja muilta oppiminen
Vertaisanalyysi auttaa tunnistamaan oman yritystoiminnan
vahvuuksia ja heikkouksia.

Benchmarking eli vertaisanalyysi tai esikuva-arviointi tarkoittaa palveluntarjoajan oman toiminnan vertaamista toisten yritysten toimintaan ja usein
heidän parhaaseen vastaavaan käytäntöön (Ojasalo ym. 2015, 43).
Benchmarkingin tarkoitus on auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia, ja laatia niiden pohjalta kehittämisideoita ja kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. Tarkasteltavina asioita voivat olla esimerkiksi
palvelut ja prosessit, markkinointi, tuotteistaminen ja hinnoittelu (Best
Practices 2019).
Vertaisanalyysi auttaa kyseenalaistamaan oman organisaation toimintaa
samalla, kun opitaan muiden tekemistä ratkaisuista. Usein vertaisanalyysi
toteutetaan yritysvierailuna, mutta se voi muodostua myös asiantuntijoiden haastatteluista tai alaan liittyvään kirjallisuuteen, nettisivuihin ja tapahtumiin tutustumisesta.
Vertaisanalyysiä voi myös tehdä erilaisten luotainten avulla, joista PALMA-projektin ammattimatkoilla käytetty reissuvihko on yksi esimerkki. Reissuvihon avulla matkalla olleet yrittäjät itse havainnoivat ja dokumentoivat
vierailukohteisiin ja niiden palveluihin liittyviä käytäntöjä. Reissuvihkoon
kirjattiin ylös yksityiskohtia liittyen muun muassa kohteiden markkinointiin, ympäristöön, tuotteistamiseen ja henkilökuntaan.
Kuva 10. Benchmarkattu vierailukohde Sloveniasta. (Hyrkkänen 2019)

Esimerkki reissuvihosta:
www.palma.fi/lataukset/reissuvihko
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Asiakkaan matkan tarkastelu
palvelupolun avulla
Palvelupolku on työkalu, jonka avulla kuvataan visuaalisesti asiakkaan
matkaa ja vuorovaikutusta yrityksen kanssa. Palvelupolku on palvelukokonaisuuden kuvaus, joka auttaa löytämään palvelukokemuksen heikot ja
hyvät kohdat. Kun yrityksellä on kattava ymmärrys asiakkaan matkasta, se
voi keskittyä palvelemaan asiakasta niissä paikoissa ja hetkissä, jotka ovat
asiakkaalle merkityksellisiä (Tuulaniemi 2016, 78).
Palvelupolku kuvataan vaiheittain, jotta sitä voidaan tarkastella ja analysoida. Esipalvelu valmistelee arvon muodostumista (esim. yhteydenotto
varauksen tai tiedustelun yhteydessä). Ydinpalvelu vaiheessa asiakkaalle
tuotetaan varsinainen arvo (esim. yöpyminen kohteessa). Jälkipalvelulla
tarkoitetaan asiakkaan kontaktia palveluntarjoajaan varsinaisen palvelun
jälkeen esimerkiksi asiakaspalaute (Tuulaniemi 2016, 79).
Jokainen palvelu rakentuu jaksoista tai joukosta osapalveluja, jotka yhdessä
muodostavat asiakkaalle arvoa tuottavan palvelukokonaisuuden. Yksittäistä jaksoa kutsutaan palvelutuokioksi. Jokainen palvelutuokio muodostuu
useasta eri kontaktipisteestä, jotka ovat samalla sekä palvelun mahdollisuus että haaste. Ihmiset, ympäristöt, esineet ja toimintatavat ovat esimerkkejä kontaktipisteistä. Palvelutuokiosta syntyy palvelutodisteita, jotka mahdollistavat palvelun toteuttamisen ja kommunikoinnin asiakkaan kanssa.
Todisteita ovat esimerkiksi käyntikortti, esite tai vahvistus sähköpostilla.
Palvelutodisteet toimivat asiakkaille todisteena palvelun vastikkeellisuudesta (Tuulaniemi 2016, 79-82, 92).
Kuva 11. Vaellusreitin varrella voi olla useita kontaktipisteitä. (Mizyuk 2019)

Esimerkkejä palvelupoluista:
www.palma.fi/lataukset/palvelupolku
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ASIAKKAAN MATKA
PALVELUPOLULLA

Palvelupolun avulla voidaan tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan kokemukseen palvelusta. Palvelupolku on
visuaalinen kuvaus asiakkaan vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Asiakkaan matka voidaan jakaa polulla yksinkertaistettuna kolmeen eri vaiheeseen: ennen, aikana ja jälkeen, eli mistä asiakas tulee, mitä tapahtuu, kun hän
käyttää yrityksen palveluita ja minne asiakas menee sen jälkeen. Palvelupolku muodostuu palvelutuokioista, sekä
kontaktipisteistä, joita ovat esimerkiksi palveluun liittyvät tilat, esineet ja ihmiset.

ENNEN

AIKANA

JÄLKEEN

APUKYSYMYKSIÄ:

APUKYSYMYKSIÄ:

APUKYSYMYKSIÄ:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Millaisia kanavia asiakas käyttää tiedon etsintään?
Miten palvelun varaus tapahtuu?
Saako asiakas riittävästi tietoa ennen saapumista?
Millä asiakas saapuu paikalle?
Millainen opastus asiakasta ohjaa?
Näkyykö maisema ja ruoka viestinnässä?
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Miten asiakas toimii kohteessa?
Miten tarinallisuus näkyy palvelussa?
Miten asiakas kokee ympäristön ja maiseman?
Vastaako viestintä todellisuutta, esim.maisema?
Missä kohdissa asiakkaan odotukset voisi ylittää?
Miten asiakas voisi osallistua palvelun kehittämiseen?

Miten asiakas jakaa kokemuksen somessa?
Miten asiakas antaa palautetta?
Kenelle asiakas kertoo saamastaan palvelusta?
Miten palvelua jälkimarkkinoidaan?
Mikä saa asiakkaan palaamaan uudelleen?

HUOM. Asiakkaat ja palvelupolut on luotu yhdistelemällä eri lähdeaineistoja, referenssiyritysten
asiakashaastatteluja sekä työryhmän omia kokemuksia. Palvelukokemus ei suoraan vastaa yhden
asiakkaan kokemusta.

PALVELUPOLKU

MÖKKIASIAKAS
ENNEN
PERHEEN VANHEMMAT
Tero 45 v. & Emma 39 v.
Tarve rauhalliselle mökkilomalle,
jonka aikana perhe voi yhdessä
harrastaa ja rentoutua. Vanhemmat
arvostavat helppoutta ja odottavat
mökiltä kodinomaista varustelua.
Ajomatkan pituus mökille saisi olla
maksimissaan kolme tuntia.

KANAVAT

VAHVISTUS

MATKALLA

ENSIVAIKUTELMA

FASILITEETIT

YKSILÖLLINEN TEKEMINEN

AAMUPALA

LOUNAS

YLLÄTTÄVÄT TILANTEET

PALAUTE

• varauspalvelusivustot
• palveluntarjoajien sivut
• sosiaalinen media

• sähköpostilla

• reitti & maisemat
• sää

• henkilökunta
• tunnelma & äänimaailma
• muut asiakkaat
• alueen opastus

• aterimet
• laitteet
• tilat

• välineiden vuokraus
• opastukset
• alkeis- / jatkokurssit
• harrastuspaikkojen sijainti
• henkilökunta
• paikalliset erikoisuudet

• fasiliteetit
• miljöö
• tarvikkeet

• fasiliteetit
• sijainti & miljöö
• hintataso
• ruuan laatu
• henkilökunta
• asiakaspalvelu
• muut asiakkaat

Kotimatkalla äiti muistaa, että
lasten pyyhkeet taisivat
sittenkin unohtua saunan
eteiseen. Perhe ei jaksa
kääntyä enää takaisin, sillä he
ovat ajaneet jo hyvän aikaa.Tiinaa harmittaa kovasti
lempipyyhkeen unohtuminen.

• puhelimitse
• s-postilla
• varaussivustolle
• facebookiin
• Googleen

Joskus sopiva mökki saattaa
löytyä tuttavien suositusten
avulla tai asiakkaan omien
aikaisempien kokemusten
perusteella.

Perhe etsii vielä lisätietoja
joko suoraan palveluntarjoajalta tai internetistä alueen
harrastusmahdollisuuksista ja
mökin fasiliteeteista.

• Miten kauan matka kestää?
• Mitä matkalla tehdään?
• Käykö perhe syömässä
matkan aikana?
• Millainen fiilis perheellä on?
• Ovatko vanhemmat
stressaantuneita vai jo
rennosti lomalla?
• Ovatko lapset innoissaan
mökkireissusta vai onko heillä
ikävä kavereitaan?
• Löytyykö mökin osoite
helposti navigaattorin avulla?

Perheen äiti tykkää liikkua luonnossa
ja isää kiinnostavat kaikenlaiset
vesiurheilulajit. Lähistöltä tulisi löytyä
myös hyviä ruokapaikkoja sellaisia
päiviä varten, kun vanhemmat
haluavat lomailla ruuanlaitosta. Myös
muut lähistön nähtävyydet ovat
tärkeitä.

TARVE

JÄLKEEN

AIKANA

TIEDON
ETSINTÄ

VARAUS

VALMISTELU

MATKA

PERILLÄ

• Valmistetaanko ruoka itse
vai syövätkö vieraat ravintolassa?

• Miten alue ottaa vastaan?
• Ovatko rakennukset
ränsistyneitä?
• Ovatko fasiliteetit niin
lähellä kuin on luvattu? (ranta,
naapurit, maisema)

Loman kunniaksi perhe
päättää käydä ravintolassa
syömässä. Perheen äitiä
jännittää löytyykö ravintolasta
myös hänelle sopivia kasvisvaihtoehtoja.

Perheen isä noutaa avaimen
vastaanotosta ja saa samalla
ajo-ohjeet mökille.

VASTAANOTTO

MAJOITUS

RUOKAILU

OHJELMA

Perheen tytär on aloittanut
tennisharrastuksen ja hän
lähtee isänsä kanssa harjoittelemaan viereiselle kentälle.
Roope ilmoittautuu suppauskurssille ja äiti jää mökille
lukemaan kirjoja.

TAUKO

YÖPYMINEN

PERHEEN LAPSET
Roope 15 v. & Tiina 9 v.
Roope ei ole innostunut mökkilomasta, sillä hän haluaisi mieluummin olla
kavereidensa kanssa. Toisaalta
Roopea kyllä hieman kiinnnostaa
kokeilla SUP-lautailua.
Perheen tytär Tiina vasta opettelee
kunnolla uimaan ja hän on innoissaan, että pääsee viettämään aikaa
yhdessä vanhempiensa kanssa.

VARAUS
• sähköpostilla
• puhelimitse
• palveluntarjoajan / ulkoisen
varausjärjestelmän avulla
Perhe on tyytyväinen, että he
saivat toivomansa mökin.
Hinta-laatusuhteeltaan
parhaat mökit varataan jo
hyvissä ajoin (osa asiakkaista
varaa lomansa jo edellisenä
vuonna).
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PERHEEN TARPEET
• Mitä perhe pakkaa mukaan?
• Millaisia harrastusvälineitä
he tarvitsevat?
• Entä, jos on huono keli, mitä
perhe sitten tekee?
• Onko lähellä kauppa?
• Onko lapsilla mökillä
tarpeeksi tekemistä?
• Mitä palveluita lähistöllä on?
• Missä muualla vieraillaan
mökkikohteen lisäksi?

OPASTEET
• parkkipaikka
• lähialue
• rakennukset
• tunnelma & maisemat
• sää
• hyönteiset
Perheen poikaa miettii
toimiiko mökillä wifi, niinkuin
on luvattu. Illalla urheilukanavalta tulee jalkapallo-ottelu,
joka hänen olisi pakko nähdä.

ENSIVAIKUTELMA

YHTEINEN TEKEMINEN

• ulkonäkö & fasiliteetit
• tunnelma & hajut
• siisteys
• naapurit
• sauna / ranta

• riittävästi tietoa
• helppo saatavuus
• kohtuullinen hinnoittelu
• aukioloaja & hinnat

Perheen yllätykseksi mökkiin
on varattu pieni tervetuliaiskori, jossa on hedelmiä,
vesipulloja ja alueen kartta.
• Vastaako vieraiden ensivaikutelma kohteen esittelymateriaalia?

Isä huomaa, että kahvimaito
on loppu ja kipaisee kaupassa
muutaman kilometrin päässä.

Perhe on mökillä ensimmäistä
kertaa ja he eivät tiedä, mitä
kaikkea lähiympäristössä voi
tehdä. Erityisesti isä toivoo
yhteistä tekemistä, johon
kaikkien on helppo osallistua.
• Miten asiakkaiden tiedon
etsintää voisi helpottaa?

• Voisiko lomakeskuksessa
olla pieni kauppa?

5 PV.

AAMUTOIMET

OHJELMA

Perhe ruokailee muualla ja
palaa lounaan jälkeen vain
pakkaamaan mökille loput
tavarat.

RUOKAILU

FASILITEETIT
• petivaatteet & sänky
• äänet & valon määrä
• huoneiden sijainti
• hyönteiset
Iltapalan jälkeen perheen
pienintä jännittää, koska hän
on tottunut kaupungin ääniin
ja ulkoa kuuluu aivan erilaisia
ääniä.
• Miten tässä kohtaa voisi
tuottaa lisäarvoa asiakkaalle?

MUUT KOHTEET
Perhe päättää piipahtaa vielä
läheisessä kaupungissa
ostoksilla ennen kotiinlähtöä.
• Missä muualla perhe
vierailee lomansa aikana?
• Onko mökissä tietoa
kattavasti koko alueesta?
• Miten palveluntarjoajan
palvelut näkyvät muissa
kohteissa?

LÄHTÖ

• Miten palveluntarjoaja voisi
tässä tuottaa lisäarvoa?

KOTIMATKA

KOTONA

MÖKIN
LUOVUTTAMINEN

KOKEMUSTEN
JAKAMINEN

• Siivoaako asiakas itse?
• Mihin roskat viedään?
• Mihin avain palautetaan?

• sosiaalinen media
• ystävät / tuttavat

PALAUTE
Perhe muistaa viime hetkellä
paperisen palautelomakkeen,
jonka he näkivät lipaston
päällä. Perheen poika pohtii,
miksi lomakkeessa ei ole
QR-koodia, joka ohjaisi
sähköiseen lomakkeeseen,
jonka voisi täyttää vaikka
kotimatkalla.

Kotona perhe selaa isän
puhelimesta mökkiretken
kuvia. Isä päättää laittaa
muutaman kuvista facebookiin. Perheen lapset kertovat
seuraavalla viikolla mökkilomastaan isovanhemmille sekä
pihapiirin kavereille.
• Miten palveluntarjoja voisi
hyödyntää tätä omassa
markkinoinnissaan?

JÄLKIMARKKINOINTI

UUSI
VARAUS

KANAVAT
• kiitoskirje s-postilla
• tekstiviesti puhelimeen
Isä ilahtuu alennuskoodista,
jonka hän saa s-postilla ja
perhe päättää, että he
viettävät mökillä aikaa myös
ensi kesänä.

Tuotteistaminen

Tuotteistamalla palvelusta saadaan
luotua menestyvä tuote, jota on helppoa
ja tehokasta tuottaa sekä myydä.

Kuva 12. Menestyvä tuote tai palvelu ei synny itsestään. (Gurley 2016)

Ideointi osaksi
yrityksen arkipäivää
Ennakkoluuloton ideointi ja ideoiden nopea testaaminen ovat asiakaslähtöisen yrityksen palvelukehityksen kantavia voimia. Innovoinnissa on
tärkeää luopua vanhoista olettamuksista ja pyrkiä yhdistelemään ajatuksia
luovasti uudella tavalla. Ideoinin tulisi olla viikottaista, sen sijaan, että sitä
tehdään kausiluonteisesti virkistyspäivillä. Idea ei ole valmis ratkaisu, vaan
se on aina ratkaisun siemen, jota kehittämällä ja muuntelemalla kasvaa
myöhemmin ratkaisu (Innokylä 2018).
Ideointia saa ja pitää harjoitella, sillä luovat ratkaisut eivät synny pakottamalla. Ideoinnin yhteydessä on hyvä korostaa, ettei mikään idea ei ole
liian outo tai erikoinen ehdotettavaksi. Työntekijöitä on tärkeää kannustaa
jokapäiväiseen ideointiin ja luoda sitä varten turvallinen ja innovatiivinen
ympäristö, joka mahdollistaa monipuoliset näkökulmat ja avoimen keskustelun (Nevala 2014). Ihmisten erilaiset kokemukset ja ympäristöt auttavat
synnyttämään ideoita, samoin kuin uudet ihmiset ja tilanteet avaavat uusia
näkökulmia.
Ideointi jakautuu neljään erilaiseen vaiheeseen: itse ideointiin, ideoiden
analysointiin, ideoiden valintaan ja ideoiden jatkokehitykseen. Ideoinnissa on joskus hankala päästä alkuun. Osaksi PALMA:n työkaluja on kerätty
helppoja ja nopeita ideointia avustavia menetelmiä. Erilaiset ideointimenetelmät tarjoavat keinoja luovuuden edistämiseen ja esteiden poistamiseen. Jokaista menetelmää voi soveltaa omaan tarpeeseen ja työskentelyyn
sopivaksi. Ideoida voi niin yksin tai yhdessä, mutta on hyvä muistaa, että
yhdessä ideoiden syntyy helpommin uutta.
Kuva 13. Ideoinnin apuvälineet. (Palmgren 2019)
Kuva 3. Nimi, Unsplash, 2019.

Esimerkkejä ideointimenetelmistä:
www.palma.fi/lataukset/ideoinninapuvalineet
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Palvelun
tuotteistaminen
Menestyvä tuote tai palvelu ei synny itsestään, vaan siihen tulee panostaa
aikaa, vaivaa ja rahaa. Toiminnassa tulee olla pitkäjänteinen, koska etenkin
ulkomaan markkinoinnissa voi helposti kulua useampia vuosia, ennen kuin
tulokset alkavat näkyä. Kannattaa keskittyä tiettyihin hyviin tuotteisiin ja
miettiä, miten tuote tai palvelu viedään markkinoille ja saadaan kannattavaksi. Tuotetta tai palvelua kehitettäessä tulee olla tietoa asiakkaisen arvoista ja tarpeista. Tulee miettiä sopiiko tuote yrityksen palvelustrategiaan, eikä
tarjota kaikille kaikkea. Konsepti tulee testata henkilökunnan ja asiakkaiden
kanssa (Palviainen 2019).

Ota asiakkaat
mukaan palvelun
kehittämiseen.

Tuote tai palvelu ei ole koskaan valmis ja sitä tuleekin testata ja kehittää
jatkuvasti. Ota siis asiakkaat mukaan kehitystyöhön ja pyydä ideoita ja ehdotuksia (Palviainen 2019).
Matkailutuotteesta puuttuu yllättävän usein hinta ja tarkka tuotekuvaus
(Palviainen 2019). Tuotekortti kuvaa palvelun sisällön ja asiakaslupauksen,
eli mitä arvoa asiakas palvelusta saa. Tuotekorttia käytetään kahteen tarkoitukseen. Sitä käytetään palveluntarjoajan sisäisenä dokumenttina palvelun
suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Lisäksi se toimii markkinoinnin ja myynnin välineenä ulospäin, kertoen asiakaslupauksen ja välittäen keskeiset tiedot palvelusta asiakkaalle (Tonder 2013, 82-83).
Tuotekortti on samalla tuotteen myyntiväline sekä tuoteseloste.
Kuva 14. Luontomatkailussa haetaan erilaisia elämyksiä. (Keefe 2017)

Esimerkki tuotekortista:
www.palma.fi/lataukset/tuotekortti
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Kannattavuus
ja hinnoittelu
Onnistuneella hinnoittelulla parannat yrityksesi kannattavuutta
ja lisäät kilpailukykyä.

Yrityksen kannattavuus perustuu yritystoiminnan kokonaisuuteen: asiakkaiden tarpeisiin vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin, resurssien ja kapasiteetin optimaaliseen käyttöön, kustannustehokkuuteen ja älykkääseen
talousjohtamiseen. Palveluyrityksen kannattavuus riippuu yrityksen toiminta-asteesta eli siitä, miten suuri osa työajasta voidaan laskuttaa asiakkaalta.
Tärkein yksittäinen kannattavuuden osa-alue on hinnoittelu. Hinnoittelu
on kokonaisuus, jonka suunnitteluun, laskentaan, kokeiluun, seurantaan
ja reagointiin kannattaa varata aikaa ja ajatusta.
Hinnoittelu on prosessi, jossa konseptoidaan, valitaan hinnoittelustrategia
ja -malli ja sen jälkeen muodostetaan palvelulle ideaalein hintataso. Huomionarvoista on, myytkö palvelua vai tuotetta palvelun osana. Palvelun
hinnoittelussa tulee tuntea mm. yrityksen kustannusrakenne ja eri asiakaspersoonat. Perusta asiakastuntemus heiltä kysyttyyn tietoon. Selvitä, mistä
asiakkaasi ovat valmiita maksamaan ja miksi.
Hintakilpailun sijaan tulisi panostaa asiakasarvoon, palvelun laatuun ja erottautumiseen. Ostokäyttäytymistä on tutkittu paljon: ostajina olemme luontaisesti laiskoja päätöksentekijöitä. Tee siis ostamisesta helppoa ja vaivatonta.
Kokonaisuutena hinnoittelun tulee vastata yrityksen taloudellisia sekä
muita tavoitteita (esim. imago, brändi, arvot). Tuloksekkaalla hinnoittelulla
katat yritystoiminnan kustannukset, saavutat voittoa ja varmistat resurssit
toiminnan kehittämiseksi. Onnistuneella hinnoittelulla parannat yritystoiminnan kannattavuutta ja lisäät kilpailukykyä.
Kuva 15. Palvelualoilla suurin kuluerä on yleensä henkilöstö. (Rawpixels 2019)

Hinnoittelupolku ja hinnoittelun ABC:
www.palma.fi/lataukset/hinnoittelupolku
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Maiseman ja ruoan
tuotteistaminen
Suomalainen kulttuurimaisema on ruoantuotannon maisemaa. Ruokaa
saadaan pelloilta, laitumilta, perinnebiotoopeilta, avomaalta ja puutarhoista. Kulttuurimaisema ja ruoka muodostavat toisistaan riippuvaisen yhdistelmän, ilman toista ei ole toista. Puhdas suomalainen luonto tarjoaa myös
raikkaita ja turvallisia makuja. Järvet, joet, metsät ja suot antavat makunsa
riistalle, marjoille, sienille ja villiyrteille. Maisema ja luonto tarjoavat moniaistisia kokemuksia, esteettiä elämyksiä ja mahdollisuuden rauhoittua ja
hiljentyä. Nämä maut ja maisemat kannattaa tuotteistaa. Mahdollisuuksia
on monia.
Maisema ja ruoka ovat läsnä lähes kaikissa matkailutuotteissa. Maut kertovat tarinoita ympäröivästä maisemasta, ruuasta ja ruuan tiestä lautaselle. Tuotteet voidaan toteuttaa ruokareitteinä maisemassa, eväsretkinä,
kattauksina ja ruokailuhetkinä luonnon keskellä tai avarassa maisemassa.
Makumatka maisemaan voidaan toteuttaa niin, että matkailija osallistuu
myös raaka-aineiden hankkimiseen ja ruuan valmistamiseen luonnossa tai
kulttuurimaisemassa ja kaiken kruunaa yhteinen ruokailuhetki. Ruokareiteillä voidaan puolestaan kiertää maisemassa maistellen alan ammattilaisten valmistamia herkkuja. Erityisesti kannattaa miettiä miten yhdistelmästä
maisema ja ruoka voidaan luoda luksustuotteita.
Kuva 16. Yrttitarha tarjoaa makumatkan maisemaan. (Koski 2019)

Ruokamaisematuote-pohja
www.palma.fi/lataukset/ruokamaisematuote
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Palvelun brändäys

Brändi on tuotteen tai palvelun
ympärille muodostuva maine.

44

Kuva 17. Tunne luo mielikuvaa palvelusta. (Wideskott 2017)
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Brändistrategian
rakentaminen
Brändi on yksinkertaistettuna maine tai tunne jostakin henkilöstä, tuotteesta tai yrityksestä. Brändiä voi rakentaa ja ohjailla, mutta loppujen lopuksi
asiakkaat ja sidosryhmät päättävät millainen yrityksen brändi on. Jokaisen
menestyvän brändin taustalla on uniikkius. Tällaisella yrityksellä on aina
jokin erilainen, oma ja tunnistettava äänensä (Neumeier 2006, 2-3, 34-35).
Brändistrategia on ohjenuora johdonmukaiselle brändin rakentamiselle. Se
perustuu aina yhdessä sovittuihin linjauksiin ja selkiyttää yrityksen sisäistä
toimintaa. Brändistrategian toinen keskeinen tehtävä on kirkastaa yrityksen ulkoinen olemus. Hyvän markkinoinnin perusedellytys on aina toimiva
brändistrategia (Neumeier 2016, 15-19).
Brändityössä on tärkeää tarkastella mikä on yrityksen visio, eli millainen
yritys haluaa ja voi olla tulevaisuudessa ja mikä on yrityksen missio, eli toiminta-ajatus. Tulee myös määritellä yrityksen kohderyhmä ja arvot, sekä
kehittää niiden pohjalta tunteisiin vetoava ydinviesti, joka tiivistää palvelun
hyödyt. On myös tärkeää pohtia brändin persoonaa ja inhimillisiä piirteitä,
sekä puheentapaa, eli tyyliä, jolla yritys puhuu ja miltä se kuulostaa ulospäin. PALMA- Brändikortit toimivat apuvälineenä brändin kehittämisessä ja
auttavat ymmärtämään, mistä tekijöistä brändi koostuu.

PALMA-Brändikortit auttavat
ymmärtämään, mistä tekijöistä
brändi koostuu.

Kuva 18. Brändikortit. (Palmgren 2019)

PALMAn brändikortit:
www.palma.fi/lataukset/brandikortit
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Tarinallisuuden
hyödyntäminen
Tarinallistaminen tarkoittaa tarinan luomista yrityksen kehykseksi. Tarina
koostuu ydintarinasta, joka on sekoitus faktaa ja fiktiota, ja sillä havainnollistetaan yrityksen toimintaa. Hyvässä tarinassa on juoni, inhimillisyyttä,
merkityksiä ja elämyksellisyyttä (Kalliomäki 2014, 14-16).

Tarinoilla
luodaan
mielikuvia.

Tarinat luovat elämyksiä, joita nykyihmiset kaipaavat. Tarinallistaminen on
vahvasti osana brändiä ja markkinointia, kuten myös palveluiden uudelleen- ja jatkokehittämistä. Tarinallistamista voi hyödyntää kaikissa yrityksen
markkinointikanavissa. Kun yritykselle tai palvelulle rakennetaan tarinaa,
tulee muistaa, että siihen kuuluu tiiviisti yrityksen arvot ja osaaminen sekä
asiakkaiden arvot ja elämäntyyli. Tarinan tulee kertoa mitä asiakas voi kokea palvelun avulla. Tarina toimii ikään kuin käsikirjoituksena, jonka mukaan palvelukokonaisuus toimii. Tarinallistaminen ja sen tuoma vaikutus
liiketoimintaan vaatii aikaa. Jo pelkästään siihen, että asiakkaat pääsevät
tutuiksi tarinan kanssa, tarvitaan aikaa (Kalliomäki 2014, 37, 43-44).
Tarina auttaa yritystä erottumaan muista samanlaisia palveluita tarjoavista
yrityksistä. Erottautumista tarvitaan markkinoinnissa, jotta yritys tavoittaa
oikeat asiakkaat. Jos tarina ei ole hyvä, saattaa asiakas valita yrityksen, joka
on osannut luoda yrityksen ympärille mielenkiintoa herättävän tarinan.
Erottautumisen lisäksi tarinallistamisella voidaan vahvistaa brändiä. Vahva ja hyvä tarina sitoo yrityksen, sen tuotteet, palvelut, markkinoinnin ja
asiakaskokemuksen brändiin, yhdeksi kokonaisuudeksi. (Kalliomäki 2014,
49-51)
Kuva 19. Myös ruoan alkuperää voidaan tarinallistaa. (Hollmen 2016)

Lisää tarinallistamisesta:
www.palma.fi/lataukset/tarinallistaminen
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Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on tavoitteellista
viestintää. Sen avulla yritys voi vaikuttaa
asiakkaiden asenteisiin ja ostohalukkuuteen.
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Kuva 20. Somen avulla voi tavoittaa asiakkaita globaalisti. (Li 2018)
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Markkinointiviestintä
on tavoitteellista viestintää
Markkinointiviestintä eli promootio on yksi osa markkinoinnin neljästä pääkilpailukeinosta, joita kuvataan lyhenteellä 4P (product, place, promotion
ja price). Sen avulla yritys voi vaikuttaa asiakkaidensa asenteisiin ja lisätä
heidän ostohalukkuuttaan.
Yrityksen yksi tärkeimmistä dokumenteista on markkinointisuunnitelma,
jonka avulla voi hahmottaa seuraavan vuoden markkinoinnin tavoitteet,
sekä päättää toimenpiteet ja resurssit, jotka ohjaavat arjen tekemistä. Suunnitelman voi laatia myös vuosikellon muotoon. Se kannattaa ripustaa näkyville, niin asioiden hoitaminen ei jää viime tinkaan.
Markkinoinnin yksi keskeinen asia on tuottaa monikanavaisesti asiakasta
kiinnostavaa sisältöä. Sähköisen markkinoinnin aikakaudella sosiaalinen
media on muodostanut aivan uuden ulottuvuuden ja mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita globaalisti.
Digitaaliset kanavat mahdollistavat myös aivan uudenlaisen vaikuttavuuden mittaamisen, näet reaaliaikaisesti, miten kampanjat tehoavat. Samoin
sähköisen markkinoinnin avulla voit tavoittaa entiseen printtimaailmaan
verrattuna asiakkaasi hyvin kustannustehokkaasti, kun kohderyhmä on
määritetty tarkasti.
Somekanavat mahdollistavat myös asiakkaiden arvostelujen ja palautteen
keräämisen. Niiden avulla voi tunnistaa uusia mahdollisuuksia tai kehittää
palveluja entisestään. Jokaisen yrityksen tulisi kannustaa asiakkaitaan jakamaan ottamia kuvia ja kokemuksia julkisesti somessa esim. tägäämällä
yrityksen nimen tai ilmoittamalla sijainnin.
Kuva 21. Markkinointisuunnitelma. (Palmgren 2019)

Täytettävä markkinointisuunnitelma:
www.palma.fi/lataukset/markkinointisuunnitelma
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Palautteen keräämisen
ja analysoinnin merkitys
Nykyiset ja entiset asiakkaat tietävät yrityksen toiminnasta ja sen kipukohdista enemmän kuin uskotaankaan. Asiakkaat tietävät täsmälleen, millä osa-alueilla yritys onnistuu ja millä alueilla olisi vielä kehitettävää (Zef
2019). Usein yritykset keräävät palautetta palveluistaan kuitenkin vain
tavan vuoksi, ja palaute jätetään kokonaan käsittelemättä. Tämä luo asiakkaalle palvelusta negatiivisen kuvan, joka johtaa usein siirtymiseen toisen
palveluntarjoajan asiakkaaksi.
Palautteen kerääminen on erinomainen tapa sitouttaa asiakkaita ja osallistaa heidät palvelun kehittämiseen. Asiakastiedon kerääminen ja käsittely
vaatii kuitenkin organisaation johtamista, jotta koko henkilökunta ymmärtää palautteen keräämisen ja siihen vastaamisen tärkeyden (Proinno 2019).
Hyvä keino on asettautua palautteen antajan asemaan, jolloin tarkentavien
kysymysten avulla asiakasta voidaan aidosti auttaa ongelmanratkaisussa.
Nopea reagointi antaa kuvan toimivasta palveluntarjoajasta ja samalla se
voi auttaa sammuttamaan leviävät tulipalot (Innanen 2019).
Palveluntarjoajan on tärkeää pohtia, onko palautteen kerääminen aktiivista,
keneltä palautetta kerätään ja millaisia palautekanavia käytetään. Yhtä tärkeää on myös päättää mitä asiakkailta kysytään, miten saatuun palautteeseen reagoidaan ja miten asiakasta informoidaan palautteen aiheuttamista
toimenpiteistä. Myös asiakkaiden spontaanisti antama palaute esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa on tärkeää huomioida ja siihen tulee vastata.
Kuva 22. Someen julkaistaan usein kokemuksia matkalta. (Melissa 2016)

Työpohja palautteen keräämiseen:
www.palma.fi/lataukset/palautteenkeraaminen
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