
= Maailman suosituin matkailun ja  vapaa-ajan 
suosittelupalvelu, johon asiakkaat voivat lähettää 
kuvia tai kirjoittaa arvosteluja matkakohteista, 
hotelleista, ravintoloista ja monista muista 
palveluista ympäri maailmaa. Kohteita ja 
arvosteluja voi myös vain tarkastella.

390 milj. yksittäistä kävijää/kk

Toimii melkein 50 maassa

Internetin kuluttaja-arvosteluihin luotetaan 
enemmän kuin perinteisiin mainonnan 
muotoihin!

Mihin TripAdvisoria käytetään?
o Matkan suunnittelu (esim. hotellin varaaminen)

o Matkan aikana (esim. käyntikohteiden ja ruokapaikan 
etsiminen)

o Matkan/vierailun jälkeen (arvostelun kirjoittaminen)

o ”Löysin hyvältä vaikuttavan hotellin. Kannattaakohan sitä 
varata, mitä mieltä muut ovat olleet?”

o ”Mitä tekemistä tässä lähellä on?”

o ”Mikä on kaupungin paras ravintola?” (=ykkösenä 
TripAdvisorissa)

o TripAdvisorista löytyvät: Ravintolat, kahvilat, 
majoituspalvelut, kivijalkakaupat, ohjelmapalvelut, 
käyntikohteet, kulkuneuvot, nähtävyydet…jne.



Huom! Vaikka et itse lisäisi yritystäsi 
TripAdvisoriin, niin joku asiakkaasi voi sen 
tehdä. Yrittäjä/kohde voi kuitenkin ottaa 
tehdyn profiilin haltuun.

”85 % matkailijoista oli samaa mieltä siitä, e2ä ajatuksella kirjoite2u vastaus 

arvosteluun parantaa hotellista muodostunu2a mielikuvaa. Vastaavas< 65 % 

varaa huoneen todennäköisemmin sellaisesta hotellista, jossa vastataan 

saatuihin arvosteluihin” (lähde: TripAdvisorin kyselytutkimus)

Pahin skenaario:
Pettynyt asiakas on luonut yrityksesi profiilin, jossa on tietoja 
väärin, huono arvostelu ja surkeita kuvia. Tositarina: eräällä 
majoitusyrityksellä oli vuosia ollut tietämättään profiili, jossa oli 
ollut pari kuvaa huoneesta. Molemmat kuvat olivat huoneen 
hämähäkinseiteistä.

-> Potentiaaliset asiakkaat  valitsevat toisen paikan. Moni luottaa 
vain TripAdvisoriin, eikä käy esimerkiksi yrityksen nettisivuilla 
katsomassa lisätietoja.

ToivoAava skenaario:

Yrityksellä on profiili hallussa – TripAdvisor on mielle2y tärkeäksi 
markkinoinnin ja asiakaspalvelun kanavaksi. Arvosteluihin 
käydään vastaamassa ripeäs<, sekä hyviin mu2a etenkin 
huonoihin. Yritys on lisännyt myös omia laadukkaita kuvia. 
Yrityksen sijoitus on hyvä, ja yritys saakin paljon uusia asiakkaita 
TripAdvisorin kau2a.



NÄILLÄ ALKUUN:

Tee nämä:
Ø Tee profiili TAI ota profiili haltuun

Ø Päivitä yrityksen tiedot ja lisää 
kuvia

Ø Vastaa arvosteluihin: kiitä 
kehuista ja haukuista

Ø Tilaa tarrat, yhdistä Facebookiin 
ja nettisivuille

Ø Toivo asiakkailtasi arvosteluja!

• Hyviä ohjeita ja vinkkejä yrityksille TripAdvisorin käyttöön (mm. 
profiilin tekeminen): https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights

• Tilaa TripAdvisor -tarra: 
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w673

• Yhdistä omille verkkosivuille: https://www.tripadvisor.fi/Widgets

• Yhdistä Facebookiin: 
https://www.tripadvisor.fi/TripAdvisorInsights/w850

• MUISTATHAN HUOLEHTIA, ETTÄ MYÖS GOOGLESSA ON TIEDOT 
KUNNOSSA: www.google.fi/business

Suosittelupalvelut matkailuyritysten markkinoinnin välineenä -koulutus 24.5.2018 
klo 12-16, Eagle-talo, Karhula 
https://www.cursor.fi/fi/suosittelupalvelut-matkailuyritysten-markkinoinnin-
valineena


