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Teema:

Teknologia

Telle Tuominen, Turun ammattikorkeakoulu

Teknologialla kilpailuetua
MATKAILUN KASVU on kulkenut käsi kädessä teknologian
kehityksen kanssa. Juna-, auto- ja lentoliikenteen kehitys
on mahdollistanut matkailijavolyymin nousun. Globaalit matkailupalveluiden jakelujärjestelmät (esim. Amadeus)
ovat vauhdittaneet erityisesti lentoliikenteeseen ja matkanjärjestäjiin nojaavaa matkamyyntiä jo vuosikymmenien
ajan, mutta Internetin kehitys on luonut pienillekin matkailuyrityksille mahdollisuuden globaaliin näkyvyyteen ja
samalla asiakkaille vertailu- ja ostomahdollisuuden 24/7.
Niin sanottu älykäs matkailu (smart tourism) hyödyntää esimerkiksi seuraavia moderneja IT-teknologioita:
sähköisiä varaus- ja maksujärjestelmiä, langatonta verkkotekniikkaa eli wifiä, älypuhelimia, digitaalisia kameroita,
sensoreita, kosketusnäyttöjä, näyttötauluja, esineiden Internetiä, QR-koodeja, NFC-tageja, applikaatioita sekä tekoälyyn perustuvia ratkaisuja kuten robotteja.
Erityisesti suuret matkailuyritykset sekä edistyksellisemmät matkailukohteet ovat alkaneet hyödyntää myös
big dataa eli erilaisten suurten datamäärien analysointia
ja yhdistelyä käyttökelpoiseksi tiedoksi, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kysynnän ennustamiseen, julkisen liikenteen tehostamiseen tai turvallisuuden lisäämiseen.
Matkailuyritys voi teknologiaa hyödyntämällä saavuttaa muun muassa:
• lisää myyntiä (esim. hyödyntämällä potentiaalisen
asiakkaan verkkojalanjälkeä AdWords- tai Facebook
-markkinoinnin kohdistamiseksi, tarjoamalla online-varaus- ja maksumahdollisuuden, viestimällä varaamisen
jälkeen muista palveluistaan sekä tekemällä jälkimarkkinointia)
• pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä (esim. hyödyntämällä energian kulutusta valvovia sensoreita, auto-

maattisia lukitusjärjestelmiä tai esineiden internetiä/
tekoälyä kuten robottiruohonleikkuri)
• paremman asiakaskokemuksen tason (esim. tarjoamalla ilmaisen langattoman latauksen asiakkaiden
päätelaitteille tai tarjoamalla ajantasaista tietoa tekstiviestillä, sähköisellä näyttötaululla, applikaatiolla tai
wifi-yhteydellä alueen palveluista, säästä ja turvallisuudesta)
• lisätä tarjonnan elämyksellisyyttä (esim. johdattelemalla asiakkaan kohteen tarinoihin applikaatiolla tai
QR-koodeja, NFC-tagejä yms. hyödyntämällä tai lisäämällä moniaistisuutta asiakkaan toiveita vastaavalla valo-, ääni- tai kuvamaiseman heijastamisella majoitustilan viihtyisyyden lisäämiseksi)
• lisää kilpailukykyä erilaistumalla (esim. kehittämällä yhteistyössä terveysteknologiatoimijoiden kanssa kasvavaan luontowellness-trendiin liittyviä tuotteita).
Teknologia kehittyy vauhdilla ja tarjolla on laaja kirjo ratkaisuja. Vapaa-ajan matkailijoita tavoittelevan yrityksen
kannattaa ainakin panostaa houkutteleviin sähköisiin tuotekuvauksiin, online osto- ja maksumahdollisuuteen mobiilioptimoiduilla kotisivuillaan sekä tarjota ilmainen wifi.
Digimarkkinoinnissa pitää samalla muistaa toimia tietosuojasäännösten rajoissa.
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