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• TripAdvisor.com on kansainvälinen matkailusivusto, jonka 
kirjautuneet jäsenet voivat lähettää kuvia tai kirjoittaa 
matka-arvosteluja ja -arviointeja matkakohteista, 
hotelleista ja ravintoloista ympäri maailman. Kohteita ja 
arvosteluja voi ilman rekisteröitymistä tarkastella.

• TripAdvisor perustettiin vuonna 2000.
• Verkkosivuille on kirjoitettu noin 35 miljoonaa arviointia. 

Sivusto sisältää yli 200 000 hotellia ja nähtävyyttä sekä yli 
30 000 matkakohdetta ympäri maailmaa. 

• Yhtiön päämaja sijaitsee Needhamissa Massachusettsissa 
Yhdysvalloissa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Matkailu


TripAdvisor brändi



Uutta sisältöä
minuutissaMajoitusta, ravintolaa ja

nähtävyyttä

miljoonaa

Uniikkia
kävijää
kuukaudessa*

miljoonaa

7

valokuvaa

miljoonaa

*Source: Google Analytics, worldwide data, July 2016



8

117 031

110 307

65 757

51 432

33 944

31 996

27 766

26 688

21 939

16 196

16 175

15 772

15 411

15 143

14 807

13 843

13 797

13 198

13 153

12 941

12 734

12 537

12 103

10 241

9 813

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

TripAdvisor Media Group

        Tripadvisor Sites

Booking.com

Ctrip Sites

        Expedia Sites

    12306.Cn

    Qunar.com

        Trivago Sites

        Hotels.com Sites

    Airbnb Sites

    Uu456.com

    Despegar-Decolar Sites
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    Skyscanner Sites

    17U

    Msn Travel

    Ly.com
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    Indian Railways

        Agoda

    Sohu.com Travel

    Elong Sites

        Priceline.com

TripAdvisor – Worldwide
TAMG remains the largest travel player worldwide

TripAdvisor 17% of the Travel Market

TAMG 18% of the Travel Market

Source: comScore September 2017

Note: For comparison purposes data above reflects Desktop only 



Maailman laajuinen

ulottuvuus
32 sivustoa – 21 kieltä

Ei 
virallisesti 
Kiinassa



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

TripAdvisor maailmalla
TripAdvisor maailman suurin matkailu sivusto
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Keskimääräinen arvio on 4 / 5



Inspiration > Planning > Travel > Review

Suurin osa arvioista on myönteistiä
Yli 70% 3.5 +
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Inspiration > Planning > Travel > Review

Facebook & TripAdvisor
1.5miljardia “nuppineulaa” & Facebookin kaytetyin app!



Suomi

Hotellit – 451

B&B – 372

Lomamökit – 1,913

Ravintolat – 2,554
Nähtävyydet - 801



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

Finland
29 %

United Kingdom
16 %

Russia
14 %

Japan
7 %

United States
11 %

Italy
5 %

France
5 %

Germany
5 %

Sweden
4 %

Spain
4 %

Unique Users

Suomi – Mistä päin maailmaa haut?

15 miljoonaa hakua
viimeisen

12 kuukauden
aikana

Uniikit käyttäjät



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

www.tripadvisor.co.uk/owners

Etsi ja listaa tuotteesi

Majoitus

Mökit

Ravintolat

Nähtävyydet

Matkailuorganisaatiot



Inspiration > Planning > Travel > Review

Source: Comscore July 2013

Aktiivisuus Suomen majoitusten puolelta

– 340 majoitusta Suomessa on arvioitu ainakin kerran

TripAdvisorissa viimeisen 30 päivän aikana (30%)

– 285 arvioiduista majoituksista saivat 3.5 tai korkeamman

arvion (korkein 5)  tämä vastaa 84% arvioiduista

majoituksista viimeisen 30 päivän aikana

– 42 arvioiduista majoituksista on viimeisen 30 päivän

aikana vastannut arvioon – ainoastaan 12%!!



Inspiration > Planning > Travel > Review

Miksi kannattaa vastata arvioihin

57% on samaa mielta etta arvioon vastaaminen

vaikuttaa varaus päätokseen

84%on samaa mieltä että negatiiviseen arvioon

vastaaminen “parantaa käsitystä majoituksesta”

Cornell Yliopiston tutkimuksen mukaan hyvin arvioitu

majoitus voi veloittaa yli 11% korkeamman hinnan, 

sillä kuluttaja on valmis maksamaan laadusta

Source: commissioned survey conducted by PhoCusWright on behalf of TripAdvisor



Inspiration > Planning > Travel > Review

Vaikuttavatko arviot varauksiin? 

19

Maailman kuluttajista on sitä
mieltä että heidän varaus

päätokseensa on vaikuttanut
online arvio

Maailman hotelleista
vahvistaa etta arviot ovat

tärkeitä varauksille

93% 96% 

*Source: TripBarometer by TripAdvisor, an online survey conducted in Dec. 2012 – Jan. 2013 with 35,042 participants from 26 countries



Inspiration > Planning > Travel > Review

META haku



Inspiration > Planning > Travel > Review

TripAdvisorin foorumit



Inspiration > Planning > Travel > Review

Matka Wiki – lisää uniikkeja artikkeleita



Inspiration > Planning > Travel > Review

Helppo tapa saada lisää arvioita: Arvostelu Express

Helppo

käyttää –

lähetä

sähkoposti

vieraillesi

23



Inspiration > Planning > Travel > Review



Inspiration > Planning > Travel > Review

Certificate of Excellence – 186 Suomessa!



TUTKIMUKSIA





• Miehet käyttävät naisia vähemmän aikaa 
matkan varaamiseen. 

• Nuoremmat matkailijat aloittavat suunnittelun 
myöhemmin. 

• 59 % matkailijoista aloittaa seuraavan 
matkansa suunnittelun yhdestä kolmeen 
kuukautta ennen lähtöä.



4 Varauskäyttäytymismallia

• neljä erilaista varauskäyttäytymismallia 

– Lentoja varaavat matkailijat (48 % vastaajista)

– Hotellia varaavat matkailijat (29 % vastaajista)

– Yksin matkustavat (13 % vastaajista) 

– Tasapainoiset varaajat (10 % vastaajista)



Lentoja varaavat matkailijat

• Lentoja varaavat matkailijat 

• (48 % vastaajista) varaavat ensin lennon ja 
matkakohteen

• painottavat matkakohdetta – he matkustavat 
ensisijaisesti uusia kulttuureita kokeakseen

• lähtevät useimmin pitemmille lomamatkoille, 
joilla lennot ovat matkan kallein osa.



Hotellia varaavat matkailijat

• Hotellia varaavat matkailijat

• (29 % vastaajista) aloittavat tutustumalla eri 
majoituspaikkoihin ja varaamalla majoituksen

• tekevät päätöksiä hinnan perusteella ja 
suosivat perheille sopivia matkakohteita

• tekevät puolet varauksista vain 
viikonloppumatkoille.



Yksin matkustavat

• Yksin matkustavat

• (13 % vastaajista)tekevät varaukset nopeasti 
eivätkä käytä yhtä paljon aikaa suunnitteluun

• ovat usein joko liikematkailijoita tai lähdössä 
pitemmälle lomalle

• pitävät tutusta ja turvallisesta: 17 % varaajista 
valitsee matkakohteen, jossa he käyvät joka 
vuosi.



Tasapainoiset varaajat

• Tasapainoiset varaajat

• (10 % vastaajista)yhdistävät kiinnostuksensa 
erilaisiin kulttuureihin ja hyvät 
matkatarjoukset

• käyttävät paljon aikaa matkakohteisiin 
tutustumiseen ennalta

• viipyvät matkalla suunnilleen yhtä kauan kuin 
muutkin matkailijat.



6 Eri matkailijatyyppiä

• Kuusi matkailijatyyppiä asenteen, 
varaustottumusten, iän ja tulojen perusteella

• Vastinetta rahalle haluavat

• Luksusmatkailijat

• Sosiaaliset matkailijat

• Itsenäiset matkailijat

• Tutkijat

• Mukavuusmatkailijat



Vastinetta rahalle haluavat

• Vastinetta rahalle haluavat ovat niitä, jotka 
haluavat saada lomastaan kaiken irti. 

• He matkustavat usein lasten kanssa, ovat 
keskituloisia ja useimmiten 25–34-vuotiaita.

• He arvostavat erityisesti TripAdvisorin apua 
tarjousten, lastenvahtipalveluiden ja 
lastenkerhojen löytämisessä – ja he tekevät 
usein suunnitelmia älypuhelimellaan. 

• Tämän ryhmän suosikkina ovat rantalomat.



Luksusmatkailijat

• Luksusmatkailijat haluavat nauttia ja käyttää rahaa. He 
ovat kovapalkkaisia kumppanin kanssa matkustavia 
henkilöitä, joilla on merkittävä lomabudjetti. 

• Useimmiten he kuuluvat 25–49-vuotiaiden ryhmään. 

• He arvostavat lämpimiä ja aurinkoisia matkakohteita, ja 
kaupungit ja rannat ovat heidän kohdelistansa kärjessä.

• He käyvät TripAdvisorissa ennen varauksen tekemistä –
90 % heistä sanoo, että arvostelusivustojen arviot ovat 
tärkeitä lopullisen majoitusvarauspäätöksen kannalta.



Sosiaaliset matkailijat

• Sosiaaliset matkailijat haluavat jakaa kokemuksensa ja 
olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

• He eivät matkusta yksin vaan viettävät mielellään aikaa 
perheen ja ystävien kanssa. 

• He arvostavat myös lastenvahtipalveluita ja 
lastenkerhoja, sillä he matkustavat usein lasten kanssa.

• Muiden matkailijoiden kertomuksilla ja suosituksilla on 
heihin suuri vaikutus, ja he suosivat usein rantalomia.

• Sosiaaliset matkailijat luottavat saavansa 
TripAdvisorista tietoa kätketyistä helmistä, ovat usein 
keskituloisia tai varakkaampia ja useimmiten 25–49-
vuotiaita.



Itsenäiset matkailijat

• Itsenäiset matkailijat haluavat tehdä asiat oman 
mielensä mukaan. 

• He matkustavat mielellään yksin ja tekevät 
matkapäätöksiä itsenäisesti. 

• He halajavat seikkailuja ja etsivät niitä verkosta.
• Kulttuurilla on heille merkitystä – ilmastolla ei 

niinkään. Itsenäiset matkailijat ovat enimmäkseen 
pieni- tai suurituloisia 25–49-vuotiaita. 

• He jakavat todennäköisimmin TripAdvisor-
arvostelun sosiaalisessa mediassa.



Tutkijat

• Tutkijat haluavat kaiken olevan täydellistä. 
• He käyttävät paljon aikaa matkakohteisiin, 

aktiviteetteihin, ravintoloihin ja majoituspaikkoihin 
tutustumiseen, ja he tekevät tutkimustyönsä 
useimmiten kannettavalla tietokoneella. 

• He käyttävät hieman ylimääräistä rahaa saadakseen 
erityisen kokemuksen. 

• He ovat usein suurituloisia, kumppanin kanssa 
matkustavia 25–49-vuotiaita. 

• Tutkijat luottavat siihen, että TripAdvisorista he saavat 
kuluttajan rehellisen mielipiteen jokaiseen matkansa 
vaiheeseen.



Mukavuusmatkailijat

• Mukavuusmatkailijat haluavat asioiden olevan 
yksinkertaisia ja helppoja. 

• He matkustavat usein samoihin matkakohteisiin, 
joten heidän ei tarvitse käyttää aikaa 
suunnitteluun. 

• Matkailu merkitsee heille ennemmin 
rentoutumista kuin aktiviteetteja. 

• Nämä matkailijat ovat useimmiten pienituloisia, 
yksin matkustavia 35–64-vuotiaita miehiä.



OHJEET

TRIPADVISOR



OHJEET

• Arvostelujen kirjoittaminen TripAdvisoriin

• Arvosteluihin vastaaminen

• Profiiliohjeet

• Profiilin hallinta

• Vilppi

• Muut ohjeet



TripAdvisor yleistä

• TripAdvisor LLC ei ole varauspalvelu eikä matkanjärjestäjä, eikä se veloita 
sivuston käyttäjiltä palvelumaksuja. 

• Kumppaniemme (lentoyhtiöt, matkantarjoajat ja varauspalvelut), jotka 
ilmoittavat lentolippujen hintoja, retkiä ja matkapaketteja TripAdvisorissa, 
on sisällytettävä kaikki maksut ja lisämaksut hinnastohintoihin. 
– Tällaisia maksuja ovat muun muassa 11. syyskuuta tapahtuneeseen liittyvä 

Yhdysvaltain liittovaltion turvallisuusmaksu, ulkomaanlentojen lähtö- ja 
saapumisverot, Yhdysvaltain liittovaltion valmistevero, muut palvelu- ja 
käsittelymaksut ja lisämaksut sekä erilaiset muut maksut. 

• Jos teet varauksen jonkin kumppanimme kautta, tarkista heidän 
sivustoltaan, että kaikki Yhdysvaltojen liikenneministeriön edellyttämät 
sovellettavat maksut on ilmoitettu kokonaisuudessaan. 

• Lentolippujen hinnat ilmoitetaan yleensä henkilöä kohti Yhdysvaltain 
dollareissa, ellei toisin mainita.



TripAdvisor yleistä

• TripAdvisor LLC laskee sivuston käyttäjiä varten jokaiselle hotellille 
keskihinnan, joka perustuu varauskumppaneiltamme saatujen vapaiden 
huoneiden hintoihin.

• Retkien ja nähtävyyksien näytetyt hinnat ovat yleensä edullisimpia 
saatavilla olevia hintoja yhtä aikuista kohti. 

• TripAdvisor LLC ei takaa esitetyille matkapaketeille tai tarjouksille mitään 
tiettyjä hintoja. 

• Lisäksi hotellien keskimääräiset hinnat päivitetään joka yö ja näytetään 
valitussa valuutassa kyseisen hetken vaihtokurssia käyttäen. Koska 
muunnetut hinnat ovat arvioita, tarkista tarkka hinta ja valuutta 
varaussivustosta.

• TripAdvisor LLC ei myöskään takaa sivustollamme mainostettujen hintojen 
saatavuutta. Hinnastohinnat voivat edellyttää tietyn pituista yöpymistä tai 
niihin voi liittyä päivämääräkatkoja, varauksia tai rajoituksia.

• TripAdvisor LLC ei ole vastuussa muiden verkkosivustojen sisällöstä. Verot 
ja maksut eivät sisälly diileihin.



Liity jäseneksi



YRITYKSEN PROFIILIN LUOMINEN





Ravintolat

Perusvaatimukset
TripAdvisorin ravintoloiden on täytettävä kaikki seuraavat 
ehdot:
• tarjoaa ruoka-annoksia
• avoinna yleisölle
• avoinna säännöllisesti aikataulun mukaisesti
• avoinna vähintään 12 peräkkäistä viikkoa vuodessa
• pysyvä sijainti ja pysyvä osoite.

– Ruokarekoilla voi olla profiili, jos niiden aikataulu ja 
sijainnit on ilmoitettu verkossa. Pyynnössä on ilmoitettava 
voimassaoleva verkkosivusto tarkistusta varten.



Ravintolat
Seuraavat TÄYTTÄVÄT TripAdvisorin ravintolaprofiilien ehdot:
• yritykset, joissa on pöytiintarjoilu
• noutoruokaa tarjoavat yritykset
• pikaruokaa tarjoavat yritykset
• kahvilat, joissa myydään ruoka-annoksia (esimerkiksi leivonnaisia tai voileipiä)
• baarit ja pubit, jotka tarjoilevat ruoka-annoksia (esimerkiksi hampurilaisia tai 

ranskalaisia perunoita)
• ketjuravintolat
• voileipäbaarit
• tapas-paikat
• ruokabaarit
• jäätelöbaarit
• leipomot ja konditoriat
• ruokarekat, joiden aikataulu ja sijainnit on ilmoitettu verkossa
• ravintolat, joihin on tehtävä varaus
• ravintolat, jotka sijaitsevat toisen yrityksen tiloissa (esimerkiksi tavaratalossa tai 

hotellissa sijaitsevat ravintolat)
• supermarketit, joissa on valmisruokaosasto ja pöytiä, joiden äärellä voi syödä.



Rajoituksia ravintoloille
Seuraavat EIVÄT täytä TripAdvisorin ravintolaprofiilin ehtoja:
• yritykset, jotka tarjoavat pelkästään kotiinkuljetusta
• ravintolapalveluyritykset
• henkilökohtaiset kokit, jotka matkustavat ja valmistavat ruokaa eri paikoissa
• juhla- tai häätilat
• ruoanlaittokurssit (näille voi hakea Näe ja koe -profiilia)
• suklaa- tai karkkikaupat, jotka myyvät vain pakattuja tuotteita
• pop-up-ravintolat tai lyhyen aikaa toimivat ravintolat
• yksityiset seurat, jotka edellyttävät jäsenyyttä
• ravintolaosastot (yksittäisellä ravintolaosastolla sijaitsevalla ravintolalla voi olla profiili)
• baarit ja pubit, joissa tarjoillaan vain pikkupurtavaa (kuten pretzeleitä, keksejä tai pähkinöitä)
• yritykset, jotka tarjoavat valmiiksi pakattuja aterioita, jotka tilataan ja maksetaan etukäteen
• paikat, joissa on vain juomatarjoilu
• paikat, joissa myydään vain annosten raaka-aineita
• paikat, joissa ateria syödään esitystä katsellessa (näille voi hakea Näe ja koe -profiilia)
• yritykset, jotka tarjoavat aterian juna- tai veneajelun aikana (näille voi hakea Näe ja koe -profiilia).

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614767
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614767
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614767


Yritystyypit ravintoloille

Ravintoloiden yritystyypit
• Jos kohde tai yritys täyttää TripAdvisorin ravintoloiden profiiliohjeet, sille 

määritetään yritystyyppi. Joissakin tapauksissa samalle profiilille voidaan 
määrittää useampia yritystyyppejä.

Yritystyyppejä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
• Leipomot
• Leipomoilla on yleensä seuraavat ominaisuudet:
• myy leipää, leivonnaisia, voileipiä, kahvia, teetä ja virvoitusjuomia
• ei kattavaa lounas- tai illallislistaa
• ei yleensä myy alkoholijuomia.
• Baarit ja pubit
• Baareilla ja pubeilla on yleensä seuraavat ominaisuudet:
• tarjoilee pubityylistä ruokaa
• ruokailualueen lisäksi erillinen baarialue
• anniskeluoikeus.

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614647


Yritystyypit ravintoloille

• Kahvi ja tee
• Kahvi ja tee -yrityksillä on yleensä seuraavat ominaisuudet:
• tarjoilee pikkupurtavaa (esimerkiksi voileipiä tai valmiita salaatteja), 

mutta painopiste on kahvi- ja teevalikoimassa
• ei kattavaa lounas- tai illallislistaa
• ei yleensä tarjoile alkoholijuomia.
• Jälkiruokiin keskittyvät
• Jälkiruokiin keskittyvillä yrityksillä on yleensä seuraavat 

ominaisuudet:
• tarjoilee jälkiruokia, usein makeita (esimerkiksi jälkiruoka-annoksia 

tarjoilevat suklaakaupat, konditoriat tai kakkuihin, kuppikakkuihin, 
jäätelöön, piiraisiin ja muihin vastaaviin erikoistuneet paikat)

• ei kattavaa lounas- tai illallislistaa
• ei yleensä tarjoile alkoholijuomia.



Yritystyypit ravintoloille

• EatWith – ruokaile paikallisen kokin luona
• Ruokaile paikallisen kokin luona -yrityksillä on yleensä seuraavat ominaisuudet:
• isännät ovat EatWithin hyväksymiä, ja heillä on kyseisellä sivustolla profiili
• ateria tarjoillaan yksityistiloissa (esimerkiksi kodissa, asunnossa tai testikeittiössä)
• osoite ei ole julkinen ja se kerrotaan vasta, kun varaus on tehty
• ruokailijoiden on maksettava etukäteen.
• Ravintolat
• Ravintoloilla on yleensä seuraavat ominaisuudet:
• ateria tarjoillaan julkisissa tiloissa
• osoite on julkisesti saatavilla
• ravintolan nimi on esillä sijainnissa
• ruokailijat maksavat ruokailun yhteydessä
• yksilöllinen tai henkilökohtainen ruokailuelämys
• ruoka tilataan listalta.

https://www.eatwith.com/


Näe ja koe -profiiliohjeet

• Pysyvät nähtävyydet:
• Yritys kiinnostaa matkailijoita.
• Yritys sopii lapsille.
• Yritys noudattaa TripAdvisorin eläimiä koskevaa käytäntöä.
• Yrityksellä on virallinen nimi ja pysyvä osoite.
• Yritys on avoinna yleisölle säännöllisen aikataulun mukaisesti.
• Yritys on avoinna vähintään 12 peräkkäistä viikkoa vuodessa.

– Poikkeus: esitysten on tapahduttava yhdessä paikassa vähintään 
24 peräkkäisen viikon ajan vuodessa.

• Yritys on avoinna tällä hetkellä tai ottaa varauksia tulevaa 
avaamisajankohtaa varten.

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614927
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/231655807


Näe ja Koe

• Retket, risteilyt ja kurssit:
• Yritys kiinnostaa matkailijoita.
• Yritys sopii lapsille.
• Yritys noudattaa TripAdvisorin eläimiä koskevaa käytäntöä.
• Yrityksellä on virallinen nimi ja julkinen puhelinnumero tai 

sähköpostiosoite.
• Yritys on retkenjärjestäjä, ei yksittäinen retki.
• Yritys toimii vähintään 12 peräkkäistä viikkoa vuodessa.
• Yrityksellä on virallinen sivusto ja siellä nähtävillä ohjelmaesimerkki, 

josta käy ilmi
– retken kestoaika
– kuvaus siitä, mitä retkeen sisältyy
– retken lähtökaupungin nimi.

• Jos yritys tarjoaa kursseja, niiden on oltava päiväkursseja.

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614927
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/231655807


Seuraavat EIVÄT täytä Näe ja koe -
profiilin ehtoja:

• kurssit, työpajat tai retriitit, jotka kestävät useita päiviä
• yritykset, jotka eivät noudata TripAdvisorin kriteerejä lapsille sopivuudesta
• yritykset, jotka eivät noudata TripAdvisorin eläimiä koskevaa käytäntöä
• kaupungit, kunnat tai lentoasemat
• tapahtumat, festivaalit tai muut lyhytaikaiset käyttäjien lähettämät nähtävät ja koettavat asiat

– Huomaa: joillakin tapahtumilla on profiili TripAdvisorissa, mutta ne ovat sivuston toimittajien valitsemia.

• matkatoimistot (paitsi jos ne täyttävät erityisehdot) tai muut aktiviteettien tai palvelujen 
jälleenmyyjät

• lipunmyyntiyritykset
• internetissä tai mobiililaitteilla toimivat yritykset tai aktiviteetit

– varausalustat, verkkokaupat ja muut vastaavat
– mobiilisovellukset, omatoimiretket ja muut vastaavat

• yritykset tai klubit, joihin liittyminen tai tilojen käyttö edellyttää sovellusta tai jäsenyyttä
• ketjuliikkeet (lukuun ottamatta lippulaivamyymälää)
• autonvuokraus, elektronisten laitteiden vuokraus tai henkilökohtaisten tavaroiden vuokraus
• tapahtumien suunnittelijat: hääsuunnittelijat, concierge-palvelut, valokuvaajat, 

tapahtumajärjestäjät ja muut vastaavat
• kaupunkien alennuskortit tai kaupunkipassit.

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/200614927
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/231655807
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi/articles/227877348


Majoitusten profiiliohjeet

• Yritys on avoinna suurelle yleisölle.
• Yrityksellä on virallinen nimi.
• Yrityksellä on virallinen osoite yhdessä, pysyvässä paikassa.
• Yritys on avoinna 12 peräkkäistä viikkoa vuodessa yhdessä, 

pysyvässä paikassa.
• Yrityksellä on useita huoneita tai yksiköitä.
• Yritys voi majoittaa useamman kuin yhden asiakkaan tai 

ryhmän kerrallaan.
• Yrityksellä on henkilökuntaa paikan päällä täysipäiväisesti 

(vähintään kuusi tuntia päivittäin).
• Yritys EI saa vaatia asiakkaita yöpymään yli seitsemän yötä.
• Yritys on avoinna tällä hetkellä tai ottaa varauksia tulevaa 

avaamisajankohtaa varten.



Loma-asunnot

• TripAdvisor ei julkaise sellaisten 
majoituspaikkojen profiileja, jotka on 
tarkoitettu kerrallaan vain yhden asiakkaan tai 
ryhmän käyttöön. 

• Näille yrityksille voidaan myöntää 
vuokrattavien loma-asuntojen profiili.



TRIPADVISOR

ARVOSTELUJEN 
KIRJOITTAMINEN 
TRIPADVISORIIN



Mitä ovat arvostelut?

• Tuhansien majoituspaikkojen, ravintoloiden ja nähtävyyksien lisäksi 
voit nyt kirjoittaa arvosteluja TripAdvisorissa yli 350 lentoyhtiöön 
liittyvistä kokemuksistasi. Tässä on lisätietoa:

• Miten voin kirjoittaa arvostelun matkailukohteesta?
– Kirjoita arvostelu -valikossa on nyt uutena vaihtoehtona Lentoyhtiö.

• Mistä lentoyhtiöistä voin kirjoittaa arvostelun?
– Tarkastele lentoyhtiöprofiilejamme osoitteessa tripadvisor.fi/airlines.

• Mitä jos en löydä profiilia lentoyhtiölle, josta haluan kirjoittaa 
arvostelun?
– Jos et löydä lentoyhtiötä, josta haluat kirjoittaa arvostelun, lähetä 

meille sähköpostia osoitteeseen airlinelistings@tripadvisor.com, niin 
vastaamme viestiisi. Jos lentoyhtiö täyttää liikennevälinepalvelua 
koskevat vaatimuksemme, luomme sille profiilin sivustolle ja 
ilmoitamme sinulle sähköpostitse, kun voit kirjoittaa arvostelun.

• Millainen lentoyhtiöarvostelun pitää olla?

http://www.tripadvisor.fi/airlines
mailto:airlinelistings@tripadvisor.com


SISÄLTÖTARJONTA 
TRIPADVISORIIN



Mitä TripAdvisor-sisältöä on saatavilla 
verkkosivustolleni?

• Voit näyttää verkkosivustollasi monenlaista sisältöä. 
Majoituspaikkojen, nähtävyyksien ja ravintoloiden kannattaa 
käyttää itsepalvelu-widgetejä, jotka ovat saatavilla maksutta.

• Jos olet verkkosivujen tai sovellusten suunnittelija ja olet 
kiinnostunut monen eri yrityksen tai kohteen arvostelu- ja 
kohdesisällöstä, saatat olla oikeutettu TripAdvisorin sisältö-
API:iin.

• Huomaa, että kaikkeen TripAdvisor-sisällön käyttöön –
itsepalvelu-widgetejä lukuun ottamatta – on saatava 
TripAdvisorin hyväksyntä. Lisätietoa itsepalvelu-widgetiemme
käytöstä ja erityisvaatimuksista saat widgetien käyttöehdoista. 
Täydelliset ohjeet itsepalvelu-widgetien hausta ja käytöstä 
saat Insights-oppaasta.



TRIPADVISOR

WIDEGETIT



Mitä ovat widgetit

• Ne ovat yksinkertaisia verkkosovelluksia, 
joiden ansiosta dynaamisen sisällön tuominen 
yrityksesi TripAdvisor-sivulta sen 
verkkosivustolle on helppoa. 

• Jaa uusimmat arvostelut ja palkinnot, 
kannusta asiakkaita kirjoittamaan arvosteluja 
ja paljon muuta!



Miten widget lisätään 
verkkosivustoon?

• Valitse widget, jota haluat käyttää, ja kopioi ja 
liitä sen mukautettu koodi yrityksesi 
verkkosivuston HTML-koodiin. 

• Jos et ole itse verkkosivuston ylläpitäjä, voit 
lähettää widget-koodin sivustovastaavalle 
napsauttamalla Lähetä koodi sähköpostitse -
linkkiä.



Mitä widgetejä verkkosivustolleni on 
saatavilla maksutta?

• Itsepalvelu-widgetit, jotka ovat maksuttomia, niille 
majoitusyrityksille, nähtävyyksille ja ravintoloille, joilla on profiili 
TripAdvisorissa. Katso widget-keskuksestasi, millainen sisältö on 
maksutonta juuri sinun yrityksellesi.

• Arvioitu TripAdvisorissa –merkit
• Arvostelukatkelmia-widget
• Bravo! -merkit
• Kirjoita arvostelu -widgeti
• TripAdvisorin Facebook-sovellus
• Kunniamerkit saavutuksista
• Sosiaalisen median TripAdvisor-painikkeet
• Arviointi-widget
• Huippuarvostelu-widget
• Ekojohtaja-widgetit

http://www.tripadvisor.fi/Widgets


Maksuttomat widgetit
• Arvioitu TripAdvisorissa -merkit: Merkkejä on kolme erilaista – Esillä, Arvioitu tai 

Suositeltu TripAdvisorissa – riippuen matkailijoiden arvioista ja arvosteluista. 
Widget päivittyy päivittäin yrityksesi arvioiden ja arvostelujen määrän muuttuessa.

• Arvostelukatkelmia-widget: Esittele omalla verkkosivustollasi yrityksesi 
TripAdvisor-arvio, viimeaikaisia arvostelukatkelmia ja paljon muuta, moneen eri 
tyyliin.

• Bravo! -merkit: Saatavilla yrityksille, jotka ovat saaneet vähimmäismäärän 
erinomaisia arvosteluja.

• Kirjoita arvostelu -widgetit: Kutsu kävijöitä kirjoittamaan arvostelu suoraan 
yrityksesi verkkosivustolla.

• TripAdvisorin Facebook-sovellus: Jaa yrityksesi TripAdvisor-arvio ja -arvostelut 
Facebook-faneillesi.

• Kunniamerkit saavutuksista: Jos yrityksesi on saanut Travellers’ Choice -palkinnon 
tai Erinomainen kohde -sertifikaatin, kerro saavutuksesta yrityksesi 
verkkosivustolla.

• Sosiaalisen median TripAdvisor-painikkeet: Räätälöi pikkukuvake, joka näytetään 
sivustosi muiden some-widgetien ohessa.

• Arviointi-widget: Esittele yrityksesi TripAdvisor-arvio kätevällä widgetillä.
• Huippuarvostelu-widget: Luo vieritettävä esittelyruutu viimeisimmästä 

erinomaisen arvosanan sisältävästä arvostelusta.
• Ekojohtaja-widgetit: Näytä kuuluvasi TripAdvisorin ekojohtajiin!

https://www.tripadvisorsupport.com/hc/fi-fi/articles/200614117


Miten voin lisätä widgetejä
verkkosivulleni?

• Näin lisäät widgetejä verkkosivustollesi:
• Siirry widget-keskukseen, kirjoita yrityksesi tai kohteesi nimi ja 

valitse sopiva vaihtoehto näkyviin tulevasta luettelosta.
• Jos edustat hotellia, nähtävyyttä tai ravintolaa, sinut ohjataan 

yrityksesi Widgetejä verkkosivullesi -sivulle.
Jos etsit matkakohteen widgetiä, sinut ohjataan Mainosta kohdetta 
-sivulle.

• Valitse haluamasi widget-luokka ja valitse malli ja koko saatavilla 
olevista vaihtoehdoista.

• Kopioi koodi koodikentästä ja liitä se kokonaisuudessaan 
verkkosivustosi lähdekoodiin. Sisältö päivittyy automaattisesti 
widgetin asentamisen jälkeen. Voit vaihtoehtoisesti lähettää koodin 
sähköpostitse sivustosi ylläpitäjälle napsauttamalla Lähetä koodi 
sähköpostitse -linkkiä. Hän voi lisätä koodin sivustoosi.

• TÄRKEÄÄ: Älä muokkaa koodia, sillä se voi vahingoittaa widgetin
toimintaa.



Kuka saa käyttää TripAdvisorin
widgetejä?

• TripAdvisorin widgetit ovat saatavilla majoituspaikoille, nähtävyyksille, ravintoloille 
ja matkakohteille, joilla on profiili TripAdvisorissa. Sinun ei tarvitse olla yrityksen 
omistaja tai virallinen edustaja, jotta voit käyttää widgetejä, mutta verkkosivustosi 
on oltava verkossa toimiva henkilökohtainen, ei-kaupallinen päiväkirja tai päivyri 
(esim. blogi)
TAI

• ensisijaisesti matkailuun liittyvä sivusto
• JA
• tarjottava matkailuun liittyviä ja matkailutuotteita ja -palveluita, mukaan lukien 

muun muassa hotellimajoitukset tai muut majoitusvaihtoehdot sekä 
lentovaraukset
JA/TAI

• oltava kohteen markkinointiorganisaatio (esim. konferenssi- ja matkailuneuvonta).

• TripAdvisor ei tarjoa widgetejä tietolähteitä tarjoaville profiileille, vuokrattaville 
loma-asunnoille tai yksittäisille matkailijoille. Yrityksellesi tai matkakohteellesi 
saatavilla olevat widgetit näet widget-keskuksessa.



Mitä sisältöä lisensoidut widgetit
tarjoavat yhteistyökumppaneille?

• Yritys-widgetit: Profiilin omistavat majoituspaikat, nähtävyydet ja 
ravintolat voivat saada käyttöönsä yrityskohtaisia tietoja, joita ovat 
muun muassa seuraavat:

• TripAdvisor-matkailijoiden arvio
• Yksityiskohtaiset matkailijoiden arviot ja suositukset
• Tuoreet matkailijoiden arvostelut
• Matkailijoiden valokuvat

• Kohde-widgetit: Näihin widgeteihin kuuluvat valitun matkakohteen 
parhaiksi arvioidut hotellit, nähtävyydet ja ravintolat. 

• Parhaiksi arvioidut yritykset valitaan TripAdvisorin
suosioindeksisijoituksen perusteella. 

• Widgetiä napsauttamalla käyttäjälle aukeaa ponnahdusikkuna, jossa 
on yksityiskohtaista tietoa kustakin yrityksestä, mukaan lukien 
tuoreita matkailijoiden arvosteluja kokonaisuudessaan.



FACEBOOK



Facebook

• Voit hankkia TripAdvisorin Facebook-
arvostelusovelluksen

• TripAdvisorin arvostelusovelluksen lisääminen 
yrityksesi Facebook-profiiliin kestää alle 
minuutin, ja voit alkaa heti jakaa arvokasta 
tietoa faneille ja kavereille. 

• Sovellus on maksuton ja helppo 
asentaa: siihen ei tarvita koodausta tai 
teknisiä erityistaitoja!



Facebook ja TripAdvisor
Hanki lisää arvosteluja

Anna aiemmille asiakkaille helppo tapa 

lähettää arvokkaita TripAdvisor-arvosteluja 

ilman, että heidän tarvitsee poistua 

Facebookista.

Esittele valokuvia (valinnainen)

Anna ammattilaisten ja matkailijoiden 

valokuvien puhua omaa kieltään yrityksesi 

kavereille ja faneille.

Esittele palkintoja (valinnainen)

Kerro maailmalle TripAdvisor-

saavutuksistasi ja anna potentiaalisille 

asiakkaille lisää syitä tehdä varaus.

Jaa arvosteluja (valinnainen)

Jakamalla aikaisempien asiakkaiden 

arvosteluja osoitat matkailijoille, että välität 

heidän mielipiteistään.



ARVOSTELU EXPRESS



ArvosteluExpress



ArvosteluExpress

• Etsitkö helppoa tapaa hankkia lisää yritystäsi 
koskevia arvosteluja? 

• Kokeile ArvosteluExpressiä –
arvostelutyökalua, jonka TripAdvisor on luonut 
omasi kaltaisten matkailuyritysten palautteen 
pohjalta. 

• Se on maksuton kaikenlaisille yrityksille, eikä 
sen käyttö edellytä tilausta.



ArvosteluExpress

• ArvosteluExpressillä voit laatia ja lähettää ulkoasultaan 
ammattimaisia sähköposteja, joilla asiakkaita 
innostetaan kirjoittamaan arvosteluja yrityksestäsi. 

• Nämä sähköpostiviestit voidaan mukauttaa 
yritysbrändin mukaiseksi. 

• Kaiken lisäksi ArvosteluExpressin hallintapaneelissa on 
mahdollista tehdä yksityiskohtaisia analyyseja ja 
seurantaa, joiden avulla kampanjoita voidaan 
optimoida.

• ArvosteluExpressin säännöllinen käyttö tuo yritykselle 
keskimäärin 28 % enemmän TripAdvisor-arvosteluja.



Arvostelu Express

• ArvosteluExpressin käyttö aloitetaan keräämällä 
asiakastietoja. 

• Aloita keräämällä asiakkaiden sähköpostiosoite- ja 
kielitiedot taulukkoon tai jonnekin muualle, missä ne 
ovat helposti saatavilla. 

• Tarkkuus on tärkeää: mitä tarkemmat tiedot ovat, sitä 
todennäköisempää on, että ArvosteluExpress-
sähköpostiviestit toimitetaan perille, avataan ja että 
niiden linkkiä napsautetaan, jolloin yritys myös saa 
enemmän arvosteluja.

• On tärkeää pyytää asiakkailta lupa sähköpostin 
lähettämiseen



Arvostelu Express

• 1. Kerää sähköpostiosoitteita
Varmista ennen asiakkaiden lähtöä, että sinulla on heidän toimivat 
sähköpostiosoitteensa.

• 2. Luo odotuksia
Kerro asiakkaille, että tulet pyytämään heiltä palautetta ArvosteluExpress-
sähköpostiviesteillä.

• 3. Valitse lähettäjän osoite huolellisesti
Varmista, että osoite sisältää tunnistettavasti yrityksen tai sitä edustavan työntekijän nimen.

• 4. Pidä viestit lyhyinä ja yksinkertaisina
Lyhyet viestit, joissa on selkeät, ytimekkäät aiherivit, ovat tehokkaimpia. 

• 5. Mukauta viestiä
Lisää allekirjoitus, jossa on nimesi ja työtehtäväsi, jotta sähköpostiviesti tuntuisi 
henkilökohtaisemmalta.

• 6. Auta viestiä pääsemään perille
Vältä käyttämästä useita huutomerkkejä ja pelkkiä isoja kirjaimia viestin aiherivillä ja itse tekstissä.



Arvostelu Express

• 7. Vältä viikonloppuja ja lomia
Lähetä viestit työviikon alussa, jolloin sähköpostiviesteihin kiinnitetään enemmän 
huomiota.

• 8. Lähetä sähköpostiviestejä säännöllisesti
Pyydä asiakkailta palautetta muutama päivä sen jälkeen, kun he ovat luovuttaneet 

huoneensa, sillä kokemukset ovat silloin vielä tuoreessa muistissa.
• 9. Kiitä asiakkaita

Tartu tilaisuuteen kiittää asiakkaita ja rohkaise samalla heitä palaamaan.
• 10. Kokeile uusia asioita

Kokeile eri lähettäjän osoitteita, viestiaiheita, viestitekstejä ja kuvia.
• ArvosteluExpressillä voit tehdä seuraavaa

– Lähettää sähköpostia jopa tuhannelle asiakkaalle kerralla
– Mukauttaa oletusviestejä yli 20 kielellä
– Lisätä kuvia ja tallentaa mallit myöhempää käyttöä varten
– Lähettää sähköpostiviestejä automaattisesti asiakkaiden lähdettyä (valinnainen)
– Suojata osoitteet – niitä käytetään vain ArvosteluExpressissä



KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA -OSIO



Kysymyksiä-Vastauksia -osio

• Kysymyksiä ja vastauksia -osio on ominaisuus, 
jonka avulla matkailijat voivat esittää 
kysymyksiä yrityksestä ja saada nopeasti 
vastauksia yrityksen edustajilta, aiemmilta 
arvioijilta ja muilta matkailuyhteisömme 
jäseniltä. 

• Kaikkien kysymysten ja vastausten on 
noudatettava seuraavia ohjeita:



Kysymyksiä-Vastauksia -osio

• Sisällön on oltava lapsille sopivaa.
• Kysymyksiä tai vastauksia ei sallita alle 13-vuotiailta käyttäjiltä.
• Kullakin käyttäjällä saa olla vain yksi tili/näyttönimi.
• Sisällön on oltava alkuperäistä. Kopioituja ja liitettyjä kysymyksiä tai 

vastauksia ei sallita, vaikka omistaisit kyseisen lähdemateriaalin 
tekijänoikeudet.

• Kysymyksiin tai vastauksiin ei saa sisällyttää minkäänlaisia linkkejä 
tai yhteystietoja.

• Jos olet yrityksen omistaja tai edustaja, sinun on ilmoitettava 
yhteytesi yritykseen kysymyksiä esittäessäsi tai niihin vastatessasi. 
Jotta voit vastata yritystäsi koskevaan kysymykseen, sinun on oltava 
yrityksen rekisteröity ja vahvistettu omistaja tai edustaja.



Kysymyksiä-Vastauksia -osio

• Kysymyksiä ja vastauksia -ominaisuus on tarkoitettu matkan 
suunnitteluun. 

• Se ei ole sopiva paikka arvosteluille tai aiempaan 
yöpymiseen liittyville kysymyksille tai kommenteille.

• Lähetä arvostelut yrityksen profiilissa olevan Kirjoita 
arvostelu -painikkeen kautta. 

• Jos sinulla on varaukseen liittyviä kysymyksiä, ota suoraan 
yhteys hotelliin tai selvitä huonetilanne yrityksen profiilista, 
jos mahdollista. 

• Kysymyksiin voivat vastata yrityksen omistajat/edustajat, 
aiemmat arvostelijat tai muut yhteisön jäsenet. Kysymyksiä 
ei tule osoittaa tietylle omistajalle tai aiemmalle 
arvostelijalle.



Kysymyksiä-Vastauksia -osio

• Yrityksen profiilissa julkaistujen kysymysten tulee 
liittyä suoraan kyseiseen yritykseen. 
– Yritykseen tai lähistön palveluihin (siinä määrin kuin 

ne liittyvät kohteessa yöpymiseen) liittyvät kysymykset 
sallitaan, mutta muihin yrityksiin liittyvät kysymykset 
on esitettävä kyseisten yritysten profiilissa. 

– Jos sinulla on kysyttävää useista eri yrityksistä, esitä 
kysymykset kunkin yrityksen omassa profiilissa tai 
käytä keskustelualuettamme. Yleisiä kysymyksiä 
matkakohteista voi esittää myös mahdollisilla 
keskustelualueilla.



Kysymyksiä-Vastauksia -osio

• Vastausten on vastattava suoraan esitettyyn 
kysymykseen. 

– Vastaukset tulee pitää mahdollisimman 
puolueettomina ja ytimekkäinä. 

– Muista, että Kysymyksiä ja vastauksia ei ole 
keskustelualue. 

– Kaikkien vastausten tulee liittyä alun perin 
esitettyyn kysymykseen. Jatkokysymykset on 
esitettävä erillisinä kysymyksinä.



Kysymyksiä-Vastauksia -osio

• TripAdvisor pidättää oikeuden poistaa minkä 
tahansa kysymyksen tai vastauksen mistä tahansa 
syystä. 

• TripAdvisor toivoo, että poistettavien kysymysten 
ja vastausten määrä pysyy mahdollisimman 
pienenä, mutta ryhdymme tarvittaessa 
asianmukaisiin toimiin, jotta voimme pitää 
ominaisuuden hyödyllisenä ja asiallisena. 

• Saat lisätietoja tutustumalla TripAdvisoriin
tietosuojakäytäntöihin ja palveluehtoihin



MITEN POISTAN ARVOSTELUNI TAI 
ARVIONI?



Miten Poistan Arvostelun tai Arvion?

• Jos haluat, että poistamme jonkin 
arvosteluistasi, ota meihin yhteyttä ja 
poistamme sen mielellämme.

• Jos haluat poistaa jonkin arvioistasi, ota 
meihin yhteyttä, valitse pudotusvalikosta 
Poista arvioni, ja noudata ohjeita.



Arvion tai arvostelun kirjoittaminen

• https://www.tripadvisor.fi/UserReview-
e__2F__

https://www.tripadvisor.fi/UserReview-e__2F__


TRIPADVISOR

API



Millaista sisältöä verkkosivustojen ja 
sovellusten kehittäjille on saatavilla 

API:n kautta?
• TripAdvisorin sisältö-API:n hyväksytyt käyttäjät voivat 

käyttää seuraavia majoitusyritysten, ravintoloiden ja 
nähtävyyksien tietoja:

• Hotellien, nähtävyyksien ja ravintoloiden arviot, mukaan 
lukien matkailijasijoitus TripAdvisorissa

• Kirjoita arvostelu -linkki
• Top 10 -luettelot matkakohteen hotelleista, nähtävyyksistä 

ja ravintoloista
• Hotellien, nähtävyyksien, ravintoloiden ja matkakohteiden 

mahdolliset Travellers’ Choice -palkinnot ja Erinomainen 
kohde -sertifikaatit

• Lue lisää TripAdvisorin API:n kautta saatavilla olevasta 
sisällöstä kehittäjäportaalista.

https://developer-tripadvisor.com/content-api/


KAMPANJAT



Bannerit 300 x 600 tai 600 x 300

Myös 320 x 50 
tai 600 x 300
Tai 728 x 50



SEURANTA JA AUDITOINTI



Size Start Date End Date Rate Cost Type
Contracted

Impressions
SOV %

300x600 01.10.2015 01.12.2015 EUR 22,00 CPM 9 571 20 %

728x90 01.10.2015 01.12.2015 EUR 16,00 CPM 11 717 20 %

300x600 01.10.2015 01.12.2015 EUR 22,00 CPM 31 431 20 %

728x90 01.10.2015 01.12.2015 EUR 16,00 CPM 31 343 20 %

320x50 01.10.2015 01.12.2015 EUR 11,00 CPM 45 455 27 %

300x600 15.01.2016 15.03.2016 EUR 22,00 CPM 6 832 23 %

728x90 15.01.2016 15.03.2016 EUR 16,00 CPM 8 801 23 %

300x600 15.01.2016 15.03.2016 EUR 22,00 CPM 33 223 23 %

728x90 15.01.2016 15.03.2016 EUR 16,00 CPM 35 562 23 %

320x50 15.01.2016 15.03.2016 EUR 11,00 CPM 45 455 30 %

Totals: 213 934



Clicks-through-rate >0,40

Contracted quantity Ad server impressions Ad server clicks Ad server CTR

9 571 7 930 51 0,64

11 716 10 500 25 0,24

31 431 28 027 134 0,48

31 343 28 150 75 0,27

45 455 42 631 191 0,45

129 516 117 238 476 0,41



TEKNINEN TUKI



Tekninen tuki

• Ylläpidon osalta => Hallintakeskus
– https://www.tripadvisor.fi/GeneralSupport-a_category.60-

a_topic.103-a_level3.10206
– Tilin asetukset
– Jäsenyys
– Mobiilisovellusten käyttö
– Valokuva ja videot
– Facebook ja Google+

• Kampanjoiden osalta => 
– TripAdvisor, Lontoo
– ToolBox –travel marketing & consulting, Pohjoismaat, 

Baltia ja Länsi-Venäjä

https://www.tripadvisor.fi/GeneralSupport-a_category.60-a_topic.103-a_level3.10206


KIITOS


