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- 1,4 miljoonaa eri kävijää vuodessa
- 7,5 miljoonaa luettua artikkelia vuodessa
- 60 000 mobiilisovelluksen käyttäjää

- 44 500 Facebook-tykkääjää ja 35 000 ryhmän jäsentä
- 67 000 Instagram-seuraajaa
- Yli 650 000 tv-katsojaa joka Metsien kätkemä jaksolla
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- Verkkosivun lisäksi keskeinen osa luontomatkailua:   
> mobiilisovellus opastaa maastossa ja näyttää mahdollisuudet 
> kauppapaikka tekee palvelut ostettaviksi ja löydettäviksi 
> kirjat tarjoavat ideoita ja innostusta 
> tv-ohjelmat ja videot luovat ilmiöitä

- Finland, naturally (finlandnaturally.com) esitellee Suomea maailmalle, 
ihmiseltä ihmiselle. Teemoina puhtaus, hiljaisuus, metsä, sauna, ruoka, 
talvi ja ympärivuotiset mahdollisuudet

- Ruokaretki.fi esittelee Suomen herkullisimmat ruokakohteet 
Retkipaikasta tutulla konseptilla

Retkipaikka mediaperhe
   Suomen suosituin luontomatkailu- ja outdoormediaperhe
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https://www.dropbox.com/s/u10yn8uhpgyij8o/
Screenshot%202017-09-20%2019.26.06.png?dl=0



- Postauksella 145 000 lukukertaa
- 2156 #paavolantammi tägättyä kuvaa Instagramissa
- Nyt yksi Lohjan tärkeimmistä nähtävyyksistä
- Kesällä 2016 parhaimmillaan 400 vierailijaa päivässä
- Kansainvälistä näkyvyyttä Sonata Arctican Life-videossa
- KV-blogaajat löysivät paikan
- Lohjan matkailutulo kasvanut 36 %
- Syy tulla Lohjalle, mutta samalla koetaan muutakin

Tulokset 2018 mennessä





Asiakasymmärrys



”Ja kiitos kun mainitset meidän paikan! Sitä 
näytetään lukevan todella paljon, ja viime 
viikolla meillä oli majoittujia, jotka oli 
tulostaneet kaikki sinun jutut koneelta ja 
suunnittelivat päiviensä vieton niiden mukaan”



Tutkimuksen mukaan 36 % lukijoistamme on 
käynyt jossain kohteessa nimenomaisesti siksi, 
että on lukenut siitä Retkipaikasta.



Tyypillisin lukija 25-45-vuotias kaupunkilainen 
nainen.



Ekosysteemi



1. Viestinnän murros



Internet 
Sosiaalinen media 
Päätelaitteiden kirjo 
Mobiilivallankumous 
Toimijoiden roolit muuttuvat 
Käyttötottumukset muuttuvat



2. Kuluttajakäyttäytymisen murros



 
Digitaalinen ostaminen 
Vaihtoehtojen määrä kasvanut 
Tiedon määrä kasvanut 
 
Vertaiskokemukset



Löydettävyys 
Käytettävyys 
Ostettavuus







Mobiiliopastus



Näin mobiiliopastus toimii
 
Yksittäinen opastettava reitti voi olla vaikka polun esittävä reittiviiva, 
pysäköintipaikka, infotaulun sijainti, reitin varrella oleva kahvila, 
näköalapaikka

1) Käyttäjä lataa sovelluksen.  
Lataaminen vaatii 
verkkoyhteyden, sovellus toimii 
myös offlinetilassa ja on 
käytettävissä iOs ja Android 
-laitteilla. 

2) Käyttäjä avaa sovelluksen ja valitsee reitin

3) Liikkeelle maastoon kokemaan luontoa





Mihin mobiiliopastus sopii?
 
Luontopolun, kulttuuripolun tai kotiseutupolun opastus
 
Kaikki luontoliikuntareitit: hiihto, maastopyöräily, 
retkipyöräily, retkiluistelu, ratsastus  jne.
 
Matkailutien opastus
 
Vaellusreittien esittely ja opastus
 
Alueellinen nähtävyyksien esittely ja opastus
 
Pysäköinnin ohjaaminen halutuille paikoille.   



Säästää kustannuksissa 

> Digitaalisen aineiston päivitys vs maastossa olevan taulun uusiminen

> Kokonaan virtuaalisten reittien ja opastusten toteuttaminen

> Mahdollisuus huoltotiedon keräämiseen

> Helppo avaimet käteen -ratkaisu

 

Houkuttelee reiteille lisää uusia käyttäjiä

> Sovellus tekee reiteistä paremmin löydettäviä

> Opastus tekee retkeilystä turvallisempaa

> Pelimäinen kokemus innostaa myös lapsia ja nuoria liikkeelle

 

Lisää asiakkaita paikallisille palveluille

Mobiiliopastusratkaisun hyödyt



Pilottia jatkettiin jokaisella reitillä





Upeat, kehittyvät luontokohteet 
Yhteisöllisyys kohteiden ympärillä
Kokeilukulttuurille iso peukku 
Jatkokehitystä sovellukselle



Mobiiliopastusratkaisumme perustuu Retkipaikka- ja white label 
-sovelluksiin. 
 
Retkipaikka-sovellus on Retkipaikka -brändillä käyttäjille näkyvä, suosittu 
retkeilysovellus, jonka kautta löytyy kaikki Retkipaikan esittelemä sisältö, 
Metsähallituksen reitit, palvelurakenteet ja Retkipaikan käyttäjien vinkkaamat kohteet 
ja sopimuskumppaneiden kohteet.  
 
Retkipaikka-sovelluksella palvellaan sitä matkoillaan ja uusien kohteiden etsintään 
käyttäviä 55.000 käyttäjää ja tuodaan reitit ja kohteet heidän löydettävikseen.  
 
White label -sovellus tarkoittaa Retkipaikan teknologialla toteutettua, mutta tilaajan 
oman brändin graafisella ulkoasulla tuunattua sovellusta, jossa näkyy vain paikallinen 
sisältö.

White label -sovelluksella palvellaan jo reitistä tai alueesta valmiiksi kiinnostuneita. Se 
tarjoillaan ladattavaksi reittien ja reitin varren toimijoiden omien verkkosivujen sekä 
Retkipaikan reittiä esittelevän sivun kautta.

Retkipaikan mobiiliopastus







Reitin presenssi



• Vie tieto sinne missä käyttäjä on 
• Vie tieto sinne missä käyttäjä sitä etsii 

• Tee pohjatyöt pois alta

Periaatteet 



• Ylläpitäjän oma verkkosivu 
• Pysyvä, virallinen fakta 
• Saavutettuus, osoite, pysäköinti, lähtöpisteet 
• Kartta 
• Soveltuvuus, ylläpitäjä, palvelut 
• Ohjaus lisätietoon, yhteystiedot

Reitin koti 



• Lipas  
• Retkikartta 
• Outdoor active 
• Jälki.fi 
• Matkailukartta 
• Opastaulut 
• Painetut kartat 
 
 

Tieto oikeaan aikaan,  
oikeassa paikassa 



• GPX-jälki 
• Tuotekortti, reittikuvaus 
• Valokuvia 
• Kartta 
• Video 
• Käyttäjäkokemuksia 
 

Tarvittavat raaka-aineet 



Some-presenssi 



Miten valitset ja saavutat yleisösi?



Kuvat



Viestijällä tulee olla jatkuva kyky tuottaa 
ja julkaista nopeasti kanavaan sopivia, 
riittävän korkealaatuisia oikeita asioita 
viestiviä kuvia ja videoita



Kuvat ratkaisevat  
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa 
Jokainen ymmärtää kielestä riippumatta 
Vähemmän väärinkäsityksiä 
Vaikuttavuus - ihminen on visuaalinen olento



1. Kuva ratkaisee, klikataanko juttusi lukemaan 
2. Kuva saattaa olla ainoa, joka sisällöstäsi nähdään 
3. Facebookin algoritmi suosii kuvia 
4. Osa kanavista rakentuu vain kuvien ympärille



"Ihan liian paljon tekstiä"





Hikoile kerran  
 
Mitä valmiimmaksi teette sisällöt kerralla,  
sitä helpommalla pärjäätte kaikissa online-
kanavissa ja myyntitilanteissa livenä 

>> Tuotekortti + 5-10 kuvaa 













• Näyttää sen mitä käyttäjä on hakemassa 
• Edustaa sitä mitä reitti tarjoaa 
• Selkeä pääaihe 
• Toimii pienessä koossa 
• Isompi parempi 
• Herättää kiinnostuksen (+reitin nimi)

Pääkuva 



• Näytä mitä, missä ja miten 
• Poista lähtemisen esteet 
• More is more 
• Joka kuvalla tarkoitus 
• Laadusta tinkimättä 
• Isompi parempi

Lisäkuvat 



Miten te tuotatte kuvat?



Data





REACH x ENGAGEMENT



Käyttäjä myös 
tuottaa dataa
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Minimitaso

OSTA



Antti Huttunen
040 821 0485  
antti@retkipaikka.fi

Kiitos!

Retkipaikka | Finland, naturally | Ruokaretki
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