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Kansainvälisen kasvun

kehittäminen



Materiaalit  

*Vuokatti.fi - kaikki kieliversiot (englanti, saksa, venäjä, kiina, japani) 

*Kohde-esitteet viidellä eri kielellä 

*Tuotemanuaali 2020 

*Vuokatti-peli valmistui syyskuussa 2019



Blue Wings –lehti 11/2019 & 12/2019



Benchmarking –matka

- Benchmarking –matka tehtiin kymmenen hengen voimin 11. – 13.10. Ranskan Alsaceen. Alsace 

on tunnettu viininviljelyalue, jolla vierailee ympärivuotisesti miljoonia matkustajia. Matka perehtyi 

nimenomaan ympärivuotisuuteen ja millä toimilla siihen on päästy. 

- ”Tästä reissusta saatiin paljon uusia ideoita ja virtaa tulevaan työrupeamaan”



Markkinointi



Myyntitapahtumat

4. – 5.9. Visit Finland ws, Moskova & Pietari (Karolineburg, Kolazko, Vuokatin Aateli, Vuokatti 

Sport, Hotel Vuokatti & Suites, HCR Katinkulta, Break Sokos Hotel Vuokatti)

6.9. Educational Travel Workshop (Vuokatti Sport)

12.9. Meet Finland – Naturally workshop, Kööpenhamina (Vuokatti Travel)

13.9. Intourist Suomi –seminaari, Moskova

14.9. Day of Finland, Moskova (Pac Group)

18.9 Eurooppa Mega workshop, Helsinki

25. – 26.9. Visit Finland workshops, Taipei, Tokio

1.– 2.10 Visit Finland workshops, Minsk, Kiova (Vuokatti Travel)

8. – 10.10. Visit Finland workshops, Frankfurt, Zürich

16. – 18.10. ITB Asia, Singapore

18.10 World Winter Sport Expo Travel Workshop, Peking

7. – 8.11. Salesrun HK – EGL Tours, Wincaste Travel, Jetour

9. – 10.11. Nomadic Market 2019 - Travelpop, Hong Kong (Travel Expert)

13. – 14.11 China Visitor Summit, Milan



Vierailut

3.9. HCR agentit (international)

9. – 11.9. Nordisch (CH)

18. – 19.9 Hongkong & Guangzhou media (CN + HK)

21. – 23.9. Finnair / Venäjä henkilökunta (RUS)

24. – 27.9 SRG agentit (D)

18. – 21.11.Ukrainalainen media (UA)

19. – 20.11 Carisa Travel Oy (FI)

29.12 – 3.1 Connections Travel (BE)

8. – 11.1. Delfa Tour Agentit (UA)



Saksa kampanjointi
VF:n Absolut Slowdown kampanjointi jatkui

3. lähtö (23.9. - 20.10) talvituotteet

https://www.visitfinland.com/de/winter-slowdown/arctic-lakeland/

*Total amount of generated clicks was 9 794. The targeted amount of impressions for the campaign 

was 1 792 416, whereas we generated 1 640 366 impressions.

https://www.visitfinland.com/de/winter-slowdown/arctic-lakeland/


Saksa, Vuokatin online lisäkampanja 

Yhteistyössä Visit Finlandin kanssa, 2.9. – 29.12.2019

Budjetti 50 000€, liikenne ohjataan www.vuokatti.fi/de -sivulle

Overall, the campaign has made a major contribution to raising awareness of the Vuokatti holiday region and has achieved a 
significant increase in site visits.

The overall performance figures are at a very good level.

The forecasts from the planning were clearly exceeded on all placements.

• Programmatic Display: Effective promotion of the holiday region. Very good and economical performance values for a display campaign.

• Programmatic Native: Effective generation of website visitors. However, the length of stay here was quite low. This is probably due to the 
fact that these editorial ads did not meet the content expectations on the target page. A start page with fewer image headers and 
more editorial teasers could possibly lead to an improvement.

• Facebook: good performance values and economic generation of page visitors.

• Google Search: Overall the most effective channel. The best results were achieved for keyword combinations with "Finland". Very generic 
terms such as "winter holidays" were more expensive, also because they are heavily used by travel portals such as ab-in-den-urlaub, 
booking.com or Alpine regions.

In total, the site had 56,239 page impressions, 71% of which were generated by the campaign, i.e. a total of 39,777 page impressions.

The time spent on the page is quite short at 13.29 seconds. It is pleasing that the page impressions generated via the campaign, at 14.29 
seconds, have a significantly higher average length of stay than the organic visits (9.19 seconds).

From 16 to 31 December, the Samsonite competition was extremely successfully advertised on facebook with lead ads.

• Via facebook 4,678 leads were generated.

• The cost per lead is extremely low at 0.46 EUR.

• Samsonite generated a total of 18,000 lottery participants.

http://www.vuokatti.fi/de


Samsonite –kampanja 

Campaign Package

• Main website with approx. 370,000 uniques per month

• Microsite with approx. 5,000 uniques per month

• Newsletter to approx. 200,000 consumers

• Socials with touch to approx. 100,000 consumers

• Ads to socials

A package to Finland from vianova was focus of the 

campaign in December 2019.

Results of the Campaign

The overall campaign created the following results:

• Main Websites Uniques 185,000 (in plan)

• Microsite Uniques 15,400 (result tripled)

• Facebook Reach 350,000 (result more than tripled)

• Integration into a variety of Samsonite newsletters (and other Samsonite brands newsletters) with a 
reach of approx. 400,000 consumers (result doubled)

• Package raffle participants 18,000 (best result ever for Samsonite Germany!)

Overall Reach 950,000 consumers (result doubled in comparison to expectation)



Sveitsi & Saksa, mediamatkojen tuloksia



Venäjä online mainoskampanja 

9.9. – 9.12.2019; Moskova 60%, Pietari 40%; liikenne ohjataan www.vuokatti.fi/ru -sivulle

Samanaikaisesti meneillään VF:n kampanjointi > saadaan integraatiohyöty + kampanjan kustannukset 

isoilla mediaostoilla pienemmiksi. Facebook, Instagram, Twitter, Yandex, GDN, Travel sites

(Momondo, SkyScanner, Kayak). Panostus 50 000€. 

*Kampanja ylitti tavoitteet sessiomäärien sekä tavoittavuuden osalta, tavoittaen n. 8,8 miljoona 

käyttäjää. CTR% tavoitteista jäätiin hieman vajaaksi, 0,29%. Tehokkaimmin kampanja toimi somen

puolella Facebookissa (liikennettä yli 60k käyttäjää) ja displayn puolella Yandexissa

(kustannustehokas session hinta 0,44 €).

*Kohdennuksina toimi geo-kohdennukset Moskova ja Pietari, joissa budjetti jaettiin 60-40% sekä 

matkailu, hotelli ja suomikiinnostukset.

*Luovista toimivimmat olivat joulupukki ja husky –aiheiset luovat.

*Tässä kampanjassa kokeiltiin maltillisella budjetilla matkailusivustoja, jotka kuitenkin liikenteen 

määrän ja kustannustehokkuuden osalta eivät menestyneet kovin hyvin verrattaessa muihin 

medioihin. Näistä suosituin oli Skyscanner, ja siinä etusivun natiivi mainosmuotona. 

Matkailusivustoissa huomattiin kuitenkin matalimmat bouncing rate-luvut ja pisimmät sivustolla vietetyt 

ajat, jotka voivat osin johtua siitä, että Vuokatin sivustolle päätyi jo ennestään matkaa suunnittelevia

käyttäjiä.

http://www.vuokatti.fi/ru


*Kampanjassa oli suhteellisen korkea bouncing rate useassa mediassa, mikä voi osin johtua siitä, ettei 

kampanjassa ollut erikseen kampanjaländäriä vaan liikenne ohjattiin Vuokatin etusivulle. Jatkoa 

ajatellen suositellaan miettimään kohdeländäri kampanjatavoitteisiin nähden sopivalta, 

esimerkiksi jos tavoitteet ovat taktisia, niin ajetaan kävijöitä varaamaan hotellia, brändillisessä

kampanjassa puolestaan täytyy panostaa ländärin sisältöarvoon sivustokävijälle.

*Medioita voi seuraavassa lähdössä karsia niin, että jäljelle jätetään kustannustehokkaimmat ja 

toimivimmat ja fokusoidaan budjetit niihin: FB, IG, Yandex, mahdollisesti myös Google ympäristö. 

*Matkailusivustot ovat Vuokatin kaltaiselle toimijalle hyvä mainosympäristö ja siinä voidaan harkita 

Skyscanneria jatkossakin sekä kartoittaa mahdollisia muita venäjällä toimivia medioita.

*Luovissa toimivat hyvin joulupukki, husky ja pariskunta talvisessa maisemassa, samoja teemoja 

voidaan käyttää jatkossakin. Lisäksi luovia elävöitääkseen suositellaan kokeilemaan lyhyitä videoita 

esimerkiksi some-placementeissa.



Kampanjointi Ukrainassa Delfa Tourin

kanssa

*Vuokatti video Online + Valomainoskyltti Kiovan keskustassa 11/2019 alkaen 

*Seminaarit Kiova, Harkov, Dnepro, Odessa

*Artikkeli Mizhnarodny Turizm 10/2019 & 11/2019 ja Katalog Turiv

https://drive.google.com/file/d/1DoSE7_xxA26S9AiMMSbSsXFFzKQQlcBg/view


Hongkong – yhteiskampanja 

Travel Expertin kanssa 11/2019 >

Tavoitteena nostaa Vuokatin tunnettuutta Hongkongissa sekä lisätä

kesän matkamyyntiä. Online ja offline (mm. Facebook, SEM, Travel Vlogue ja offlinesta

bussipysäkkimainonta). 

*Yhteisosallistuminen B2C tapahtumaan Nomadic Travel Market 11/2019

*Budjetti 50 000 € (Vuokatti 25 000 € Travel Expert 25 000 €) +Nomadic

Market 5500 €



Kiina advertorial 11/2019 >

Totetutetaan yhteistyössä Visit Finlandin kanssa Sport from China –projektin puitteissa

Vuokatti talviartikkelit sport tvistillä 11-12/2019



Voigt

*https://www.wearetravellers.nl/europa/finland/finse-meren-finland-vakantie-zomer/ 

*https://www.marcellamolenaar.nl/huskys-in-finland/ 



Investoinnit



Yhteistyö Picus Advisorin kanssa

• Vuokattiin suunnitteilla CARTTP:n (China Association of Rehabilitation Techonlogy Transformation

& Promotion) kokous, johon odotetaan noin 200 osallistujaa. 



Lopuksi



Yöpymisten muutos 2015-2019

Sotkamo

2015 2016 2017 2018 2019

Yöpymiset, lkm muutos, % Yöpymiset, lkm muutos, % Yöpymiset, lkm muutos, % Yöpymiset, lkm muutos, % Yöpymiset, lkm muutos, %

Kotimaiset 606 191 5,5 599 285 -1,1 615 974 2,8 651 875 5,8 765 000 6,6

Ulkomaiset 42 391 -26,6 48 009 13,3 44 728 -6,8 65 203 45,8 65 400 0,3



Yöpymisten muutos 2015-2019

Sotkamo

2015 2016 2017 2018 2019

Yöpymiset, 
lkm muutos, %

Yöpymiset, 
lkm muutos, %

Yöpymiset, 
lkm muutos, % Yöpymiset, lkm muutos, % Yöpymiset, lkm muutos, %

Venäjä 27 651 -34,3 25 767 -6,8 24 157 -6,2 26 653 10,3 27 600 3,4

Saksa 673 -43,1 1 185 76,1 1 415 19,4 2 973 110,2 3 300 10,8

Kiina & HK 145 123,1 2177 1401,4 4582 110,5 18070 294,4 16000 -10,9

Alankomaat 398 -42,5 690 73,4 582 -15,7 736 26,5 1300 75,8

Japani 897 14,3 1000 11,5 1256 25,6 1431 13,9 270 -81,3

Sveitsi 457 22,5 569 24,5 296 -48 239 -19,3 430 78,7

Ukraina 988 -42,9 2475 150,5 2591 4,7 3367 29,9 3500 4,6



Kiitos!
Kaisu Väänänen


