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Ohjelma – Saksankielisen markkina-
alueen tuntemus: 
Markkinatrendit, asiakastarpeet, 
matkustusmotiivit ja 
kuluttajakäyttäytyminen, käytännön 
esimerkkejä

Kansainväliset jakelukanavat, Euroopan 
jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys, 
markkina-alueen vaatimustaso

Tuotteistaminen; esimerkkejä tuotekorttien 
täyttämiseen
Hinnoittelu vientikaupassa
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Asiakastarpeet ja 
kuluttajakäyttäytyminen
Case Saksa



Elämys myy –
ei destinaatio



Keskieurooppalaisille Suomi on 
kaukana, Tanska ja Ruotsi lähellä

Lähde: Wetterdienst



Saksalainen asiakas Suomessa

• Hyvin koulutettu, 
varakas

• Kokenut matkailija
• Tarkka rahan

käytössä, valmis
maksamaan laadusta

• Vaativa – odottaa
laatua ja hyvää
palvelua



Koko maa



Pohjanmaa



Itsepalvelu-
kulttuuri



Palvelu-
kulttuuri



Saksalainen asiakas Suomessa

• Tutustuu 
matkailukohteeseen 
ennen matkaa huolella

• Infoa netissä, 
esitteissä, lehdissä, 
tv:ssä – kohteessa 
hotellissa, 
infokeskuksessa, 
luonnossa, reitillä… 
jne.

• Tiedonsaanti tärkeää!



Mitä saksalaiset asiakkaat tarvitsevat?

Hinta – Laatu

Laatua tuetaan palvelulla, 
osaamisella ja kehityksellä



Saksan markkinatrendit



Trendit (Saksalaiset Suomessa)

• Revontulet
• Kiertomatkat – omalla

autolla tai vuokra-autolla
(bussimatkailjoiden jälkeen
uusi sukupolvi, kokeneet
matkailijat)

• Laivaristeilyt
• Mökkiloma
• Talviloma – hiihto ja 

aktiviteetit
• Huskysafarit



Mistä tietoa?

Zur Inspiration und Information bei ihrer Reiseplanung nutzen 
die meisten Urlauber verschiedene Quellen, die auf das touris-
tische Angebot aufmerksam machen. Am bedeutendsten waren 
2017, genau wie bei der letzten Messung zwei Jahre zuvor, 
Prospekte und Kataloge, die Beratung im Reisebüro sowie 
Websites von Unterkünften und Reisezielen. Oft gibt es alters-
spezifische Unterschiede bei den genutzten Quellen: Tenden- 
ziell werden Offline-Quellen stärker von älteren, Online-Quellen 
mehr von jüngeren Urlaubern bevorzugt. 

Inspiration & Information: Die Urlauber mixen verschiedene Quellen

Seite 5www.reiseanalyse.de

Im Durchschnitt werden  

2,5 unterschiedliche  

Quellen zur Inspiration  

und Information genutzt.

Offline- und Online-
Quellen sind wichtig. 

Das Ranking hat sich seit 

2015 nicht geändert.

Mehr Informationen dazu  

im Modul „Inspiration und 

Information: Touchpoints 

der Kunden auf der  

Customer Journey“

Preis & Qualität: Am liebsten gut und günstig

Preis und Qualität sind wesentliche Orientierungspunkte bei der 
Urlaubsentscheidung. Bei den allermeisten Urlaubsreisen 2017 
hatten die Deutschen beide Aspekte fest im Blick: Bei 49 % 
wurde in erster Linie auf den Preis geachtet, aber die Qualität 
sollte auch stimmen. Bei 38 % war die Qualität wichtiger als der 
Preis. Generell ist gegenüber 2008 die Bedeutung des Preises 
leicht gewachsen.

Urlauber aus Deutschland 

achten bei ihren Reisen auf 

Preis und Qualität.

Die Bedeutung des  

Preises hat gegenüber  

2008 zugenommen.

Mehr Informationen  

dazu im Modul „Preis  

und Qualität: Was steht  

bei Urlaubsreisen im  

Vordergrund?“

Esitteet

Matkatoimisto

Majoitus

Destinaatio



Saksalainen
käyttää rahaa

Ulkomaa

1.222€/hlö/matka



Die starke Entwicklung der Auslandsziele schlägt sich auch auf 
die Trends im Reiseverhalten nieder: Hier sehen wir Flugzeug 
und Hotel aktuell leicht im Aufwind.

Bei stabiler Reisedauer verzeichnen wir deutlich höhere Durch-
schnittsausgaben pro Person und Reise. Der Anstieg von mehr 
als 70 € erklärt sich vor allem durch die Mehrausgaben bei 
Auslandsreisen.

Urlaubsreiseverhalten: Flugzeug und Hotel auf dem Vormarsch
Verkehrsmittel: 
PKW am wichtigsten, 
gefolgt von Flugreisen.

Unterkünfte:  
Hotels dominieren  
insgesamt. Im Inland  
sind Ferienwohnungen  
und -häuser am  
beliebtesten.

Starkes Wachstum bei  
den Urlaubsausgaben 
im Ausland.

Stabilität bei  
der Reisedauer.

Aktuell bleibt die Pauschalreise die wichtigste Organisations-
form und das persönliche Gespräch, vor allem im Reisebüro, 
der wichtigste Buchungsweg. Der Strukturwandel zu Gunsten 
von Einzelbuchungen, Unterkunftsanbietern und Internet- 
portalen ist aber seit Jahren zu beobachten. Der Treiber hinter 
dieser Entwicklung ist die kontinuierliche Zunahme der Online-
buchungen, von 17 % aller gebuchten Urlaubsreisen im Jahr 
2007 auf 38 % im Jahr 2017. Es ist zu erwarten, dass schon  
vor 2020 die Mehrheit aller Urlaubsbuchungen im Internet  
(d. h. online und per E-Mail) generiert wird.

Urlaubsorganisation/-buchung: Das Internet bringt den Wandel
Langfristiger 
Strukturwandel.

Buchungswege: 
Mehr online, 
weniger persönlich. 

Organisation:
Mehr Einzelbuchungen  
bei nur geringem Rückgang 
der Pauschalreise.

Saksalainen maksaa etukäteen

Ei varausta
etukäteen 13%

Pakettimatkat



Mistä varataan?
Varaukset online/offline 2017

Lähde: DRV

Online 40%

Offline 60%



Liikevaihto
matkanjärjestäjät & matkatoimistot

Matkan-
järjestäjät

Matkatoimistot

Lähde: DRV



Suomi kiinnostaa Saksalaisia, 
kiinnostus kasvanut

Lähde: F.U.R.



Saksalaista kiinnostaa Suomessa
luonto, patikointi, pyöräily, hiihto

Lähde: F.U.R.



SWOT analyysi
alueen vahvuudet ja heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat



Vaasan seutu

vahvuudet heikkoudet

mahdollisuudet uhat

Sisäinen 
ympäristö

Ulkoinen 
ympäristö



Euroopan jakelutiet, 
matkanjärjestäjien merkitys
Case Saksa



Myyntikanavat ulkomailla

Matkanjärjestäjä

Palvelun
tuottaja

Kuluttaja
Matkatoimisto

Agentti

Incoming toimisto

Keskusvaraamo

Internet

Tuotemanuaalit

Myyntikäynnit

Sähköinen markkinointi

Työpajat



Realiteetit markkinoilla

• Saksalaisten matkoista n. 3,5 % Skandinaviaan,  
n. 0,5 % Suomeen

• Saksassa n. 1.500 matkanjärjestäjää
• Suomea myy 391 matkanjärjestäjää Saksassa, 

Sveitsissä ja Itävallassa
• Matkanjärjestäjäsegmentit (teema, aktiviteetti, 

luonto, incentive jne.) 
• erilaiset tuotteet eri kohderyhmille



Laaja ja segmentoitunut 
matkanjärjestäjäkenttä

Suuret konsernit 

• THOMAS COOK 
- mm. Neckermann, Troll 

Tours...

• TUI 
- mm. TUI Deutschland, 

Wolters Reisen, GeBeCo...

• REWE 
- mm. Dertour, ADAC Reisen, 

Kontiki...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä

Teemamatkanjärjestäjät

• Studiosus

• Marco Polo

• GeBeCo

• Ikarus

• Lernidee
Erlebnisreisen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä

Aktiviteetti-
matkanjärjestäjät

• Schulz-Aktiv-Reisen

• Club Aktiv Reisen

• Hauser Exkursionen

• Diamir Reisen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä

Special Interest
• Birding Tours
• Colibri Travel
• Westfalia Jagdreisen
• Grefe Jagdreisen
• Kingfisher Reisen
• Andrees Angelreisen
• Angelreisen Teltow...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Skandinavia ja Suomi-
Specialistit
• Nordland Touristik
• Nordic Holidays
• Polarkreis Reisen
• ZeitRäume Reisen
• Fintouring
• Tuja Reisen
• Hummel ReiseIdeen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Mökkivälittäjät
• Inter Chalet
• Casamundo
• Novasol
• Dancenter
• Interhome...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Bussimatkanjärjestäjät
• Behringer Touristik
• Grimm Touristik
• Service Reisen 

Gießen...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Ryhmät, incentive
• SCI Event
• Zeitreisen
• Hirschfeld
• Jochen Schweizer
• Windrose...



Laaja ja segmentoitunut
matkanjärjestäjäkenttä
Portaalit
• Expedia
• booking.com
• ebookers.com
• Trip Advisor
• Holiday Check
• HRS…
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Kansainvälinen markkinointi
Case Saksa



Markkinointi Keski-Euroopassa

• Kova kilpailu!
• Jalkautuminen markkinoille
• Avainasiat: pitkäjänteisyys, luottamuksen rakentaminen ja 

(YLI)AKTIIVINEN myynti
• Palvelukulttuuri!
• Matkanjärjestäjien kuunteleminen
• Nopea reagointi matkanjärjestäjien kyselyihin
• Räätälöidyt (valmiit!) tuotteet/tuotepalikat (Dynamic

Packaging): nettohinnat, paljon faktatietoja, kieliversiot, 
laadukas kuvamateriaali, jatkuva tuotekehitys! 



ITB messut Berliinissä

• www.nordicmarketing.de/blogi/fi/itb_messujen_antia

http://www.nordicmarketing.de/blogi/fi/itb_messujen_antia


FAM trip – mikä on Fam trip ja miten
siitä voi hyötyä
• www.nordicmarketing.de/blogi/fi/miten-mitata-tutustumismatkan-hyoety

http://www.nordicmarketing.de/blogi/fi/miten-mitata-tutustumismatkan-hyoety


B2B Checklist: 
Matkanjärjestäjä-tapaaminen
ü Yrityksen tuotteet
ü Kohderyhmät
ü Yhteyshenkilö 
ü Edellinen tapaaminen
ü Sopimukset, varaukset
ü Mitä uutta?
ü Mitä täydentävää?
ü Miksi meidän tuote/palvelu?
ü Jälkityö, jatkotoimenpiteet!



Vaasan seudun USP



Vaasan seudun USP:t
(myyntiargumentit)

vahvuudet

mahdollisuudet

kärkituotteet



Tuotteistus
Case Saksa



Tuotekehitystä vai tuotteistamista?

Tuotekehitys

•Jo valmiina olevan 
tuotteen 
jatkojalostamista

•Kehitystoimenpiteitä 
tietyllä osa-alueella

•Erilaisia työkaluja

Tuotteistaminen

•Kaupallistaminen: 
ideasta 
liiketoimintaan

•Monivaiheinen 
prosessi

•Tuottaminen vs. 
TUOTT€I$TAMINEN



Tuotteistaminen

• Ideasta liiketoiminnaksi
• Palvelun tekeminen markkinointikelpoiseksi ja 

myytäväksi
• Tärkeää:
– Asiakasnäkökulma: palvelu tuotteistetaan 

asiakkaalle, ei itselle
– Realistisuus: toiveajattelu ei elätä
– Dokumentointi: vain konkreettisia asioita 

voidaan työstää



Milloin palvelu on tuotteistettu 
hyvin?
• Kun sillä on selkeä 

kohderyhmä ja 
markkinat

• Kun se menee kaupaksi
• Kun se tuottaa katetta 

palvelun tarjoajalle
• Kun se on 

monistettavissa



Asiakasryhmien määrittely

• Tuotteistamisen
lähtökohtana
asiakkaan tarpeisiin
ja haluun
vastaaminen
(ongelman
ratkaiseminen?)

• Asiakkaan
tunteminen: miksi!



Tuotekehitys
Case Saksa



Markkinalähtöisyys

• Kaikessa tuotekehityksessä ja markkinoinnissa 
tulee huomioida asiakkaiden tarpeet ja 
markkinoiden trendit

• Kaikessa matkanjärjestäjätyössä tulee huomioida 
asiakkaiden vaatimustaso, erikoistuminen ja 
kohderyhmät

• Matkanjärjestäjien kuunteleminen



Huomioitavaa tuotteissa

• Autenttisuus
• Elämys
• Paikallinen kulttuuri, tunnelma 
• Tietty teema, tuotenimet
• Kasvisto, eläimistö, aktiviteetit
• Yksilöllisyyden huomiointi eli optio-ohjelmat, 

tuotemoduulit
• Ei massaturismia
• LAATU!



Matkanjärjestäjän tuotanto

elämys 4...

elämys 3

elämys 2

elämys 1

ruokailu

majoitus

kuljetus

lento HAM TXL DUS FRA MUC

bus train taxi car

hotel cottage apartment B&B

self catering breakfast half board full board

guaranteed departure

minimum 10 people

July-August only

no commission



Tuotekortti

• Dokumentti asiakaslupauksesta (asiakkaan saama 
arvo) ja palvelusisällöstä

• Toimijoiden välinen vuorovaikutus
– Palvelua/tuotetta koskeva kriittinen tieto 

yhdessä dokumentissa
– Palvelun hallinta 

• Markkinoinnin ja myynnin väline
– Asiakaslupaus
– Tuotteen/palvelun keskeiset tiedot asiakkaalle



Hinnoittelu vientikaupassa
Case Saksa



Hinnoittelu vientikaupassa

• Kotimarkkinoilla usein suora jakelutie > asiakas 
maksaa paikan päällä

• Vientikaupassa eri jakeluportaita >
„10% provikka“ ei riitä

• Tärkeää: välittäjälle annettuja hinta- ja 
komissiotietoja ei koskaan anneta 
loppukuluttajalle!

• Hinta vientimarkkinoilla usein neuvottelukysymys



Komissioperiaatteet
kansainvälisessä kaupassa
• www.nordicmarketing.de/blogi/fi/minae-en-
maksa-komissiota

https://www.nordicmarketing.de/blogi/fi/minae-en-maksa-komissiota


Visit Finland

• Matkailuyrityksen 
kansainvälistymisen 
perusteet: 
tuotekehitys, 
hinnoittelu, jakelutiet 
ja markkinointi-
viestintä

• Ilmestynyt 2014
• Uudistetaan 2018 

vuoden aikana e-
learning-
kokonaisuudeksi



Tuotteesi Saksan markkinoille
• Autenttinen

– Paikallisuus 
• Asiakaslähtöinen

– Mikä on asiakkaan tarve?
– Mikä on kohderyhmä?

• Saksalainen asiakas tulee 
viikoksi
– Jos tuotteesi kesto on 2 

tuntia = etsi kumppaneita
– Pitkiä tuotteita, yhteistyössä

• Hinnoittele oikein kv
markkinoille



B2B markkinointi Saksassa

• Henkilökohtaiset kontaktit
• Luottamuksen rakentaminen
• Pitkäjänteinen yhteistyö
• Aktiivinen myyntityö
• Valmiit tuotteet
• Tuotetestaus (tutustumismatkat, FAM trip)
• Matkanjärjestäjän kuunteleminen
• Asiakastarpeiden ymmärtäminen



Kiitos!
Jan Badur
Managing Director
jan.badur@nordicmarketing.de
mobile +49 178 348 10 48

NordicMarketing GmbH 
Alte Bahnhofstr. 56a
D-44892 Bochum
www.nordicmarketing.de


