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TripAdvisor
22.9.2020

Outi Mertamo

HAMK Smart –tutkimusyksikkö

VIKKE, Western Lakeland Kanta-Häme, Boost Häme -hankkeet
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Asiantuntija

+385 50 351 5799

Outi.mertamo@hamk.fi

Outi Mertamo

https://www.linkedin.com/in/outi-mertamo/

blog.hamk.fi

https://www.facebook.com/outi.mertamo

https://www.instagram.com/outimertamo/

Osaaminen:
▪ Markkinointi
▪ Yrittäjyys
▪ Digitalisaatio
▪ Kansainvälistyminen

Hankkeet: Boost Häme, Muutoksen Kesyttäjä
Western Lakeland Kanta-Häme

https://www.linkedin.com/in/outi-mertamo/
http://www.blog.hamk.fi/
https://www.facebook.com/outi.mertamo
https://www.instagram.com/outimertamo/
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TripAdvisor näkyvyys

• Maailman suosituin suosittelupalvelu 
ja matkailusivusto

• TripAdvisor on suuressa roolissa 
asiakkaan digitaalisen ostopolun 
varrella.

• Mahdollistaa myynnin eri 
jakelukanavien avulla.

• Aktiviteetit esim. Viator ja majoitukset 
esim. Booking.com

• Maksutonta materiaalia, joiden avulla 
voi kerätä arvosteluita. Asiakkaita 
tulee kannustaa antamaan arvio.
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TripAdvisor vs. TripAdvisor Experience
TripAdvisor -listaus

• Esittele matkailijoille yrityksesi tuotteita ja palveluja, 
käyntikohteita sekä kohokohtia ja kerää arvosteluja.

• Retkiä, lippuja tai aktiviteetteja et voi myydä 
Tripadvisor-käyttäjille.

• Voit lisätä yrityksen tiedot, osoitteen, aukioloajat ja 
lyhyen kuvauksen yrityksen toiminnasta.

• Voit ladata yrityksen omat valokuvat, ja ne näkyvät 
käyttäjän lähettämien latausten rinnalla.

• Voit kerätä arvosteluja matkailijoilta, jotka ovat käyneet 
nähtävyydessäsi tai kokeneet kiertueesi.

• Voit hyödyntää ns. yritysextra-palvelua ja hankkia 
arvioita sekä tilata maksuttomia materiaaleja 
arviointien keräämiseksi.

Tripadvisor Experience (supplier.viator.com)

• Luo tuotteita (kiertomatkat, aktiviteetit tai liput) ja myy 
niitä suoraan Tripadvisorissa jo olevalle yleisölle.

• Käyttöliittymä tarjoaa integrointimahdollisuuden 
yrityksen omaan varausjärjestelmän (Bókun).

• Sisältää kaikki ominaisuudet ja toiminnallisuudet, jotka 
sisältyvät tavalliseen Tripadvisoriin.

• Mahdollistaa tuotteiden luonnin ja myynnin - yritys 
asettaa hinnoittelun, saatavuuden ja reitit.

• Tuotteet ovat esillä Tripadvisorin yhteiskumppaneiden 
sivuilla, mukaan lukien Tripadvisorin, Viatorin ja 
tuhannet muut kumppanisivustot.

• Käyttöliittymästä saa varausraportit ja 
asiakaskohderyhmätiedot liitettynä omaan 
varausjärjestelmään.

• Yritys voi vastata asiakkaiden arvosteluihin, jotka jäävät 
yritystietoihin ja/tai yksittäisiin tuotteisiisi.

Lähde Matkailuyrityksen digiloikan ABC

https://supplier.viator.com/
https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/5-tripadvisor-profiilin-hallinta
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TripAdvisor profiili



w
w

w
.h

am
k.

fi

TripAdvisor yrityskortti
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TripAdvisor yrityskortti

Panosta yrityskortin tietoihin, tekstiin ja kuviin!
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Vinkit TripAdvisor-profiilin hallintaan

• Tarkista yrityksesi tiedot – nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja 
verkkosivusto

• Kirjoita kuvaus yrityksestäsi – mieti mikä erottaa sinut muista

• Päivitä aukioloaikoja, aktiviteettejä ja erilaisille kohderyhmille sopivia tuotteita

• Lisää kuvia – mitä enemmän profiilissasi on yritystäsi kuvaavia kuvia sen 
parempi näkyvyys

• Lisää profiilisi kartalle – sen voi päivittää hallintakeskuksesta

• Laita profiiliin varauslinkkejä

• Lisää verkkosivuillesi myös Tripadvisor-widget eli verkkosovellus, jolla voit 
näyttää arvosteluja sivuillasi tai pyytää kirjoittamaan uusia. Muista myös 
fyysisiin tiloihin tilattavat tarrat tai muu materiaali.

• Vastaa aina arvosteluihin – negatiivisiin ja positiivisiin

• Pidä profiili tuoreena ja ajankohtaisena

Lähde Matkailuyrityksen digiloikan ABC

https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/5-tripadvisor-profiilin-hallinta


w
w

w
.h

am
k.

fi

Yrityksen lisääminen TripAdvisoriin

• www.tripadvisor.fi/Owners

• Jos yritystä ei löydy palvelusta, luodaan se sinne itse

• www.tripadvisor.fi/GetListedNew

https://www.tripadvisor.fi/Owners
http://www.tripadvisor.fi/GetListedNew
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Materiaaleja ja itseopiskelua

• Visit Finland matkailuyrityksen Digiloikan ABC – oppimisalusta ja 
opas.

• Flowhouse TripAdvisor vinkit blogi

• TripAdvisorin oma pika-aloitusopas

• TripAdvisorin majoitus- ja matkailutrendit

KIITOS!

https://matkailuyrityksen-digiloikan-abc.in.howspace.com/tervetuloa
https://www.businessfinland.fi/49d175/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/matkailuyrityksendigiloikanabc.pdf
https://flowhouse.fi/tripadvisor-vinkit
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w746
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/trends

