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1. Tausta ja tavoitteet

13.10.2011

•

Outdoors Finland- kansallisen koordinointihankkeen
tarkoituksena on pienten ja hajanaisten ohjelmapalveluyritysten
tuotteiden (esimerkiksi luontoaktiviteettien) parempi
hyödyntäminen Suomen matkailupalveluiden ulkomaan
markkinoinnissa.

•

Teemapohjaisen Kylämatkailun kehittäminen-valtakunnallisen
koordinointihankkeen tavoitteena on yhdistää kylien kehittäminen
ja matkailun kehittäminen tuottoisaksi liiketoiminnaksi.

•

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa 30-35 matkailualan
käyttämää sähköistä potentiaalista jakelu- /markkinointikanavaa.
Nämä jaoteltiin sosiaalisiin medioihin ja blogeihin, kaupallisiin
sivustoihin ja matkanjärjestäjiin. Valinta kohdistettiin ensisijaisesti
pienten matkailuyritysten toimintaan sopiviin kanaviin.

•

Potentiaalisten markkinointikanavien osalta selvitettiin muun
muassa kävijämäärä sekä tunnettuus, teemakohtainen
suuntautuminen, sivuston keskustelujen aiheet, sivuston tarjonta,
kriteerit sivustolle pääsyyn sekä kontaktitiedot.
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2. Yhteenveto ja suositukset
Ranskasta löytyy paljon matkailualan sosiaalisen median toimijoita sekä
sähköisiä myyntikanavia. Raportin alussa käydään kuvataan yIeisesti
internetin ja sosiaalisen median käyttöä Ranskassa. Sen jälkeen esitellään
mukaan valitut tärkeimmät kontaktit pienten matkaluyritysten kannalta.
Valitut kontaktit jaettiin alaryhmään:
• Matkailuaiheiset sosiaaliset sivustot ja blogit
• “Travel advice” – tyyppiset sivustot
• Kaupalliset sivustot
Kahden ensimmäisen ryhmän kontakteista on tehty liitteeksi tarkemmat
kuvaukset. Kaupalliset sivustot on kuvattu vain tässä raportissa, koska ne
ovat yleisesti tunnettuja. Samoin Facebookin matkailuun liittyvät ryhmät on
kuvattu vain raportissa, niistäkään ei ole erillistä liitettä.
Lisäksi raportissa on mukana lista ranskalaisista Suomea tuottavista
matkanjärjestäjistä kuvauksineen.
Yleisesti voidaan todeta, että ranskalaiset käyttävät mieluiten omaa kieltään
ja siksi käytetyimmät sivustot ovat ranskankielisiä. Ranskan kieli on
useimmiten tarpeellinen haluttaessa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa,
varsinkin keskustelupalstoilla ja blogeissa.
Internet-markkinoinnissa on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa myös joko
maksamatta tai kohtuullisin kustannuksin, kuten
• Facebook – ryhmät
• Blogit
• Online-lehdet (artikkeleita)
• Muut sosiaaliset mediat, joissa toimittajien kirjoittamia artikkeleita

13.10.2011
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2. Yhteenveto ja suositukset
Tehdyn tutkimuksen perusteella hyviä keinoja päästä esille sähköisissä
jakelukanavissa kohtuulliseen hintaan voivat olla
•

•
•

•

•

13.10.2011

Toimittajamatkan järjestäminen jonkin alueen toimijoiden yhteisesti
järjestämänä, tämä voisi olla hyvä keino saada blogin kirjoittajia ja esivustoja puhumaan paikallisista yrityksistä ja alueesta
Keskusteluun osallistuminen ja Facebook-markkinointi ovat edullisia
keinoja saada näkyvyyttä
Travel advice-sivustoille voi päästä myös esimerkiksi toimittajamatkan
kautta. Hyvä markkinointitapa on kutsua sisältöä tuottava toimittaja
tutustumaan tarjontaan ja esittelemään sen sivustolla.
Matkanjärjestäjille paras markkinointikeino on paikalle kutsuminen
(eductour) tai hyvän selkeän infopaketin lähettäminen ja
henkilökohtainen kontaktointi.
Kaupalliset sivustot voivat joskus olla todella kalliita mainospaikkoja
eivätkä ne aina välttämättä tavoita oikeaa kohderyhmää. Usein
parempi ja edullisempi keino ovat muut sosiaaliset sivustot ja blogit.
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3. Ranskalainen matkailija –
profiili ja ostokäyttäytyminen
•

Ranskalainen matkailijan profiili:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ostokäyttäytyminen:
•
•
•
•
•
•
•
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Suomeen lähtevä ranskalainen matkaaja on tyypillisesti keskivertoa
paremmin koulutettu ja keskimääräisesti paremmin ansaitseva yli 35vuotias ”moderni humanisti”.
Hän on matkustanut jo paljon ja lähtee Suomeen kokeakseen jotakin
erilaista
Lapsiperheet ovat myös suomalaisten kohderyhmää, erityisesti joulun
ja talvilomien aikaan
Yleisesti ottaen ranskalainen haluaa ranskankielistä palvelua myös
lomallaan ja siksi esim. ranskankieliset oppaat ovat ehdoton valtti
aktiviteettiyritykselle.
Ranskalainen pitää kiinni ruoka-ajoistaan (lounas klo 12-14 välillä,
illallinen klo 19-21 välillä) ja arvostaa aitoja alkuperäisiä makuja.
Yksinkertainenkin ruoka maistuu mikäli raaka-aineet ovat hyvät.
Ohjelmoitu loma, tai vähintäänkin mahdollisuus osallistua
järjestettyihin aktiviteetteihin on ranskalaiselle tärkeää. Pelkkään
oleiluun he kyllästyvät nopeasti
Suomalaisittain itsestään selvät omatoimiaktiviteetit kuten soutelu,
kalastus, saunominen, uimaretket eivät ole ranskalaiselle itsestään
selviä, ne pitää hyvin kuvata ja tuotteistaa jotta niitä osataan harrastaa
Suomi on ranskalaiselle jonkun verran eksoottinen kohde, johon ei
omatoimimatkalle lähdetä jollei ole kokenut matkailija. Siksi tour
operatorien rooli on täällä edelleen tärkeä.

31,8 M ranskalaista lähti matkalla vuonna 2010 ja niistä 53 % (16,7 M)
valmisteli matkansa Internetissä ja 38 % (12,1 M) osti matkansa
Internetistä
Eniten Internetin kautta varattiin majoituksia (81%)
Paljon ostettiin myös juna- ja lentolippuja (~ 30 – 40 %)
Myös valmiita matkoja varattiin melko paljon (28 %)
Viime hetken varaukset yleistyvät ja tyypillistä on matkakohteen
valitseminen ei niinkään kohteen kuin hyvän hintatarjouksen
perusteella
Pitkät viikonloppumatkat ovat kasvussa
Toisaalta pitkät kaukomatkat taas varataan hyvissä ajoin
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4. Internetin ja sosiaalisen
median käyttö
Ranskassa
•

•
•

Ranskassa on noin 38 000 000 yli 15-vuotiasta Internetin
käyttäjää (2010) mikä tarkoittaa noin 73 % väkiluvusta. Määrä
kasvoi 5 % vuonna 2010
– 22 % Internetin käyttäjistä on Pariisin alueella
– 69 % (26,2 M) Internetin käyttäjistä lähti matkalle (2010)
78,6 % ranskalaisista sanoo käyttävänsä Internetiä päivittäin
Online-ostajien määrä kasvaa jatkuvasti Ranskassa; vuonna 2010
määrä kasvoi 11 % ja oli lähes 28 miljoonaa. Eniten onlineostoksia tekevät 25 – 49 vuotiaat ja korkeasti koulutetut
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4.1 Yleiskuva sähköisten
medioiden roolista
Inspiraation/
matkaidean
etsintä

Matkan
valmistelu

Matkan
varaus

Matka

Facebook

Kokemuksen
jako

I-voyages.net

Uniterre.com

Expedia.fr

Facebook

Voyage.yahoo.co
m

Topdepart.com

Opodo.fr

I-voyages.net)

Un monde
ailleurs.net

Routard.com

Go-voyages.fr

Uniterre.com)

E-voyageur.com

Lonelyplanet.fr

Voyage Privé

Top-depart.com)

L’Internaute
Voyage

L’Officiel des
Vacances.com

VoyageForum.co
m

Tripadvisor.fr

Lastminute.fr

Evaway.fr

Easyvoyage.co
m

Look Voyages.fr

MonNuage.fr

Placesonline.fr

SNCF Voyages.fr

Monvoyageur.co
m

Voyageonsautrement.com

Promovacances.c
om
Ecotour.com
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5. Kartoitetut kontaktiryhmät
5.1 Matkailuaiheiset sosiaaliset sivustot ja blogit
•
•

Seuraavaan taulukkoon on koottu pienille toimijoille
kiinnostavimmat ja sopivimmat matkailuaiheiset
sosiaaliset sivustot ja blogit Ranskassa
Sivustot ovat rooleiltaan erilaisia;
– Blogien kattosivustojen tarkoituksena on kerätä käyttäjien
luomat blogit samalle sivustolle. Sivulla vierailevan on
helppo hakea etsimäänsä tietoa tietystä kohdemaasta ja
lukea jo sinne matkustaneiden kokemuksista.
– Tunnetut ja seuratut yksittäiset blogit (esim.
unmondeailleurs.net) ovat yleensä toimittajien,
valokuvaajien tai muiden kirjoittajien ylläpitämiä
korkeatasoisia matkailublogeja. Säännölliset lukijat ja sivulla
vierailevat hakevat blogin artikkeleista matkaideoita ja
inspiraatiota oman matkansa suunnitteluun. (markkinointi
kutsumalla blogin kirjoittaja matkalle)
– Keskustelupalstat ovat internet käyttäjien keskinäisiä
tiedonvaihtopaikkoja koskien eri matkakohteita ja
aktiviteetteja. Niiden rooli on matkustajien keskinäinen
tiedon- ja kokemuksien vaihto.

•

•

Sosiaalisilla sivustoilla ja blogeilla on suuri merkitys
matkaa suunnittelevien ja valmistelevien tiedonlähteenä.
Monet matkailijat haluavat tietoa kaltaisiltaan ja luottavat
enemmän muiden matkailijoiden mielipiteisiin ja
kommentteihin kuin kaupallisten sivustojen tietoon.
Markkinointi sosiaalisilla sivustoilla vaatii usein sivustolle
rekisteröitymisen ja keskusteluun sekä sisällöntuotantoon
osallistumisen. Hyvä keino saada näkyvyyttä on myös
sivuston sisällön tuottavan toimittajan kutsuminen
lehdistömatkalle paikan päälle. Monilla sosiaalisilla
sivustoilla on ammattitoimittajia tuottamassa maaoppaita
ja artikkeleita.
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5.1 Matkailuaiheiset sosiaaliset sivustot
ja blogit

Sivuston nimi

Esittely

Rooli

Suosio

Mahdolliset
toimenpiteet

I-Voyages.net

Sosiaalinen matkailuportaali,
johon käyttäjät kirjoittavat
reportaaseja ja
matkapäiväkirjoja. Suurin osa
sisällön tuottajista on
matkailualan ammattilaisia,
toimittajia ja valokuvaajia.

Tiedonlähde
(kohdeoppaat),
tietojen ja
kokemusten
jako
(keskustelupalst
a)

29 000
yksittäistä
käyttäjää / kk
1500
rekisteröitynyttä
jäsentä ja
käyttäjää

Jäseneksi
rekisteröityminen
Toimittajan /sisällön
tuottajan kutsuminen
toimittajamatkalle

Uniterre.com

Matkailublogien kattosivusto,
jossa paljon eri aiheisia
blogeja ja matkakertomuksia.
Sivuilla on myös
keskustelupalsta, kuvia sekä
artikkeleita eri matkakohteista
(kohdeoppaita).

Tiedonlähde,
kokemusten
jako

84 000
yksittäistä
käyttäjää / kk
11121 luotua
blogia

Blogin luominen
Toimittajamatka tai muu
tiedon välittäminen
sivuston toimitukseen

Top-depart.com

Matkailublogien kattosivusto
ja portaali, jossa tietoa eri
kohteista ja apua matkan
suunnitteluun. Paljon
käyttäjien luomia
matkailuaiheisia blogeja ja kertomuksia sekä
keskustelupalsta

Tiedonlähde,
kokemusten
jako, keskustelu

29 000
yksittäistä
käyttäjää / kk
46812 luotua
blogia ja
matkakertomust
a

Näkyville blogin kautta
(blogin luoja voi olla
esim. toimittaja tai joku
alueella vieraileva
ranskalainen
matkustaja)

VoyageForum.c
om

Matkailuaiheinen
keskustelupalsta, jossa paljon
asiasisältöä ja myös
mainospaikkoja

Tiedonlähde,
matkan
valmistelu,
kokemusten
jako

1 100 000
yksittäistä
käyttäjää / kk
851 776 jäsentä

Keskusteluun
osallistuminen/seuraami
nen antaa tietoa
matkailijoiden
odotuksista ja tarpeista

Voyage.yahoo.c
om (FR)

Portaali, jossa paljon
asiasisältöä.
Myös mainospaikkoja. Ei
erillistä keskustelupalstaa,
mutta kävijät voivat luoda
matkakertomuksia ja arvioida
hotelleja ja kohteita.

Tiedon ja
inspiraation
lähde, matkan
valmistelu ja
varaus,
kokemusten
jako

1 300 000
yksittäistä
käyttäjää /kk

Mainospaikkoja (hinta
korkea).
Näkyvyys Lonely Planet
toimituksen kautta (luo
artikkelit Yahoolle).

13.10.2011
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5.1 Matkailuaiheiset sosiaaliset sivustot
ja blogit

Sivuston nimi

Esittely

Rooli

Suosio

Mahdolliset
toimenpiteet

Un monde
ailleurs.net

Matkailuaiheinen blogi;
Freelance toimittajan
ylläpitämä blogi (perustettu
2005), jossa hän julkaisee 2-3
artikkelia viikossa. Paljon
kuva- ja videomateriaalia

Tiedon- ja
inspiraationlähd
e matkaa
suunnittelevalle

110 000
aktiivista
kävijää
(seuraajaa) / kk

Blogin pitäjän
/toimittajan kutsuminen
tutustumaan alueeseen
/kohteeseen ja
tarjottaviin palveluihin.

Evaway.fr

Sosiaalinen
matkakertomusten ja
kokemuksien jakosivusto.
Sivulla vierailijat voivat
kirjautua käyttäjiksi ja luoda
oman profiilin ja
matkakertomuksensa

Tiedonlähde ja –
jako,
matkakokemust
en jako, matkan
valmistelu

32 000
yksittäistä
käyttäjää /kk

Matkakertomuksien
luominen (kertomuksen
voi luoda esim. alueella
vieraillut matkailija,
toimittaja tai joku muu
ranskankielinen
yhteistyökumppani

13.10.2011
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5.1.2 Facebook matkailuaiheiset ryhmät
•
•
•

•
•

•

Facebook on yksi tärkeimmistä sosiaalisista medioista ja myös
matkailun alalla paljon käytetty
Nykyään tärkeä osa lähes jokaisen matkailualan toimijan
digitaalisen viestinnän strategiaa
Facebookin avulla yrityksillä on mahdollisuus saada nopeaa
palautetta ja ideoita potentiaalisilta asiakkailtaan. Sen avulla on
myös mahdollista sitouttaa potentiaaliset asiakkaat.
22 miljoonaa jäsentä Ranskassa
Facebookissa on monia ranskankielisiä matkailuaiheisia ryhmiä.
Lähes jokaisella matkanjärjestäjällä ja matkatoimistolla on myös
oma facebook-ryhmänsä.
Raportissa esitellyt ryhmät on valittu niiden sopivuuden mukaan;
mukaan on otettu pienien ohjelmapalveluyrityksien tuotteiden
markkinointiin sopivimmat ryhmät
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5.1.2. Facebook matkailuaiheiset ryhmät
Sivun nimi

Rooli

Suosio

Magazine Voyages de Pêche
Kalastusmatkailuaiheisen lehden
Facebook-sivu

Artikkeleita, tietoa eri kohteista ja
kalastusaiheisista tapahtumista

96 seuraajaa

Randonnée
Vaellukseen erikoistunut ryhmä

Faktatietoa, keskusteluja,
matkailuvinkkejä, materiaaliarvosteluja
(vaattee, kengät…)

3357 seuraajaa

Randonnée trekking
Vaellukseen erikoistunut

Faktatietoa, neuvoja,
vaellusmatkaideoita, kontaktitietoja
järjestäjistä ja kohteista sekä Ranskassa
että ulkomailla

736 seuraajaa

Skirandonnenordique
Pohjoisen vaelluksiin
erikoistuneen portaalin Facebook
ryhmä

Tietoa, neuvoja, keskusteluja, vinkkejä
vaellusmatkailuun, vaellusmateriaali
vertailuja ja testejä

676 seuraajaa

Trek Magazine
Vaellus-, patikointi- ja
matkailuaiheinen lehti

Matkakokemuksia ja faktatietoa eri
vaelluskohteista

1761 seuraajaa

Journal du Trek
Patikointiaiheinen portaali ja
facebook ryhmä

Matkakokemuksia, tiedon vaihtoa ja
keskustelua

1979 seuraajaa

J'aime la randonnée
Vaellusaiheinen ryhmä

Matkekertomuksia, tiedon vaihtoa,
vinkkejä vaellusmatkalle, keskustelua

2484 seuraajaa

J'ai voyagé en Finlande
Suomeen matkustaneiden /
matkaa suunnittelevien ryhmää

Tiedon vaihto, suosituksia, vinkkejä

657 seuraajaa
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5. Kartoitetut kontaktiryhmät
5.2 “Travel advice” sivustot

•

•

•
•

Travel advice-sivustojen tarkoituksena on tiedon anto ja
jakaminen. Sivustoilla on usein matkakohde- ja maaoppaita sekä
hotellivertailuja. Suurimalla osalla sivustoista myös sivuilla
vierailevat pääsevät vaikuttamaan ja antamaan omat
kommenttinsa.
Edellisessä kappaleessa käsiteltyihin sosiaalisiin sivustoihin
verrattuna, travel advice-sivuistoilla sisällöstä vastaa yleensä
enemmän itse sivuston tuottaja ja ylläpitäjä. Kävijöillä ei ole yhtä
suurta vaikutusvaltaa. Monissa tapauksissa sivuston takana on
jopa ryhmä sivuston omia toimittajia.
Yleensä näillä sivustoilla on myös suoria linkkejä eri
varauspalveluihin sekä mainoksia.
Travel advice- sivustoilla markkinointi on mahdollista esimerkiksi
kutsumalla sivuston toimittaja toimittajamatkalle testaamaan
palveluita ja tarjontaa. Myös maksullisen ilmoituksen ostaminen
sivustoille on mahdollista, mutta yleensä melko kallista

14
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5. Kartoitetut kontaktiryhmät
5.2 “Travel advice”- sivustot

Sivuston nimi

Esittely

Rooli

Suosio

Mahdolliset
toimenpiteet

Routard.com

Samannimisen, printatun
oppaan Internet-versio. Sisältää
paljon asiasisältöä eri
kohdemaista; myös
mainospaikkoja ja suosittu
keskustelupalsta. Linkkejä eri
kaupallisille sivuille

Tiedonlähde
matkaa
valmistelevalle,
myös aktiivinen
keksutelupalsta
(tiedonjako)

1 600 000
yksittäistä
käyttäjää / kk

Routard.com toimittajan
kutsuminen paikan
päälle

Lonelyplanet.fr

Lonely planet printatun oppaan
Internet-versio. Paljon
asiasisältöä eri kohdemaista
(maaoppaat); myös
mainospaikkoja ja
keskustelupalsta. Linkkejä eri
kaupallisille sivuille ja
varauspalveluihin.

Tiedonlähde,
tiedonjako
(keskustelupalst
a)

100 000
yksittäistä
käyttäjää / kk

Paras keino päästä
näkyville sivustolle on
toimittajan luoman
artikkelin kautta
(tietopaketti
toimitukselle tai
toimittajamatka)

L'internaute
Voyage

Sosiaalinen media, jossa paljon
asiasisältöä eri artikkeleissa;
myös paljon mainospaikkoja ja
suosittu keskustelupalsta.
Linkkejä eri kaupallisille sivuille

Tiedonlähde
matkan
valmistelemises
sa

2,3 miljoonaa
yksittäistä
käyttäjää/ kk
(2010)
2,4 miljoonaa
viikoittaisen
tiedotteen
tilannutta

Toimittajan kutsuminen
alueelle ja näin alueen
ja sen tarjonnan
näkyvyyden lisääminen
sivustolla ja
tiedotteissa.

VoyageonsAutrement.com

Luonnonläheisen ja
luontoystävällisen matkailun
portaali, jossa esillä eri
matkanjärjestäjien ekologiset ja
luontoystävälliset matkapaketit.

Tiedonlähde
matkaa
suunnitteleville
ja varaaville

noin 75 000
yksittäistä
käyttäjää/ kk
60 000
säännöllisen
tiedotteen
tilannutta

Yhteistyö jonkin sivulla
esillä olevan (katso
lomake)
matkanjärjestäjän
kanssa

Tripadvisor.fr

Sosiaalinen portaali, jossa
käyttäjät arvioivat hotelleja,
majoituksia, kohteita, ravintoloita
ja muita matkalla käyttämiään
palveluita.

Tiedonlähde,
tiedon ja
kokemuksien
jako

50 000
yksittäistä
käyttäjää / kk
20 000
kirjautunutta
käyttäjää

Palveluntuottaja voi itse
täyttää ”tietokorttinsa” ja
täten tulla näkyväksi
sivulla.
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5. Kartoitetut kontaktiryhmät
5.2 “Travel advice”- sivustot

Sivuston nimi

Esittely

Rooli

Suosio

Mahdolliset
toimenpiteet

Easyvoyage.com

Portaali, jossa paljon asiasisältöä
(Easyvoyagen luomaa). Melko
paljon mainoksia; Sivulla kävijät
voivat arvioida hotelleja ja
kohteita.

Tiedonläh
de
(erityisesti
matkaa
valmistele
ville)

1 900 000
yksittäistä
käyttäjää /
kk

Alueen ja toimijoiden
yhteinen lehdistömatka tai
yhteinen mainoskampanja
sivustolla

E-voyageur.com

Virtuaalinen lehti, jossa paljon
asiasisältöä ja lehden omien
toimittajien kirjoittamia
artikkeleita. Sivustolla myös
keskustelupalsta ja mainoksia.

Tiedonläh
de
matkaidea
a etsivälle
ja matkaa
suunnittel
evalle

500 000
yksittäistä
käyttäjää /
kk

Artikkelin julkaisu lehden
toimittajien kautta (esim.
toimittajamatka)

Mon nuage

Sivusto on sosiaalinen media,
jossa rekisteröityneet käyttäjät ja
sivuilla vierailevat vaihtavat
matkakokemuksiaan (videoita,
kuvia ja matkakertomuksia)
Myös hinnanvertailupalvelu

Tiedonläh
de matkaa
valmistele
valle,
kokemuks
ien jako
(videot,
kuvat ja
matkakert
omukset)

Noin
220 000
yksittäistä
käyttäjää /
kk

Käyttäjäksi
rekisteröityminen ja kuva-,
video- tai
matkakertomusmateriaalin
lisääminen sivustolle
(matkailija, toimittaja tai
palveluntuottaja itse)

Mon voyageur.com

Geo-nimisen ranskalaisen lehden
matkailuportaali, jossa käyttäjät
voivat arvioida ja antaa
mielipiteensä muun muassa
hotelleista, ravintoloista ja
kohteen aktiviteeteista.
Lisäksi käyttäjät voivat luoda
sivuilla oman bloginsa ja lisätä
matkakuvansa ja -videonsa

Kokemuks
ien jako,
matkaideo
iden lähde

30 000
yksittäistä
käyttäjää /
kk

Palveluntarjoaja voi luoda
sisältöä rekisteröitymällä
itse palveluun. Myös joku
ranskalainen paikalla ollut
matkailija joi luoda sisällön.

Placesonline.fr

Portaali, jossa melko paljon
asiasisältöä eri maista ja
kaupungeista. Muutamia
mainospaikkoja. Kävijät voivat
arvioda kohteita.

24 000
yksittäistä
käyttäjää /
kk
80 000
rekisteröity
nyttä
käyttäjää

Sivuston toimituksen kautta
voi vaikuttaa sivuston
sisältöön. Sivuston
toimittajan voi kutsua
toimittajamatkalle tai
lähettää tietopaketin. Myös
rekisteröitymällä palveluun
voi luoda sisältöä.
16
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5. Kartoitetut kontaktiryhmät
5.3 Kaupalliset sivustot

•

•
•

•

Kaupalliset sivustot ovat virtuaalisia ”ostoskeskuksia” , joista matkaa
valmisteleva voi valita ja verrata erilaisia tarjolla olevia matkailupaketteja
ja -palveluita. Sivustoja on melko paljon ja määrä kasvaa aktiivisesti.
Internetiä käyttävät ovat kuitenkin usein epäileviä tuntemattomien ja
uusien kauppapaikkojen suhteen. Tietyillä sivustoilla, kuten Expedia ja
Opodo, on jo todella vahva asema Ranskassa, ja uusien toimijoiden on
vaikea kilpailla niitä vastaan.
Taulukkoon on valittu tärkeimmät ja tunnetuimmat sivustot, joiden
asema on vahva Ranskan matkailumarkkinoilla.
Usein kaupallisilla sivustoilla markkinointi on kallista, sillä se tapahtuu
bannereiden ja muiden mainosten kautta. Mahdollisesti alueen
yhteiskampanja voi olla varteenotettava vaihtoehto
Kaupallisista sivustoista ei ole laadittu liitteeksi tarkkoja lomakkeita
kuten muista kontaktiryhmistä, sillä paitsi että ne ovat yleisesti
tunnettuja, ne ovat usein liian kalliita pienille toimijoille, ja usein
kohderyhmä voidaan tavoittaa jopa paremmin muiden sosiaalisten
sivustojen kautta.
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5.3 Kaupalliset sivustot

Sivuston nimi

Esittely

Suosio

Yhteystiedot

Expedia
www.expedia.fr

Kansainvälisesti yksi tunnetuimmista onlinematkatoimistoista, joka myy pakettimatkoja,
hotelliöitä, lentoja ja autonvuokrausta.
Suomen osalta tarjonnassa ei toistaiseksi ole
pakettimatkoja. Näkyvyyttä sivuilla voi saada
mainosten kautta (kallista) . Maaoppaat lonely
planetin tuottamia.

1 000 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

58 Rue de Prony
75017 Paris
Tel.+33 1 53 64 71 00

Opodo
www.opodo.fr

Euroopan suurin online-matkatoimisto, joka
tarjoaa matkapaketteja, hotelliöitä, lentoja ja
autonvuokrausta. Opodolla myös aktiivinen
blogi Ranskassa (www.ohmyglobe.com). Ei
erillisiä maaoppaita, eikä paljon asiatietoa eri
kohteista.

1 500 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

20 rue Rouget de l’Isle
92130 Issy Les
Moulineaux
Tel. + 33 1 58 04 26
13

Go Voyages
www.govoyages.fr

Ranskalainen online-matkatoimisto, joka
tarjoaa lentolippuja, hotelleja ja muita
majoituksia, matkapaketteja sekä
autonvuokrauspalvelun. Myös blogi:
http://blog.govoyages.com .

1 200 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

14, Rue de Cléry
75002 PARIS 02
France
Tel. +33 1 53 40 44 00

Voyage Privé
www.voyageprive.com

Vain kirjautuneille käyttäjille tarkoitettu klubi,
jossa rajoitettu erä korkeatasoisia
matkailutuotteita (luksushotelliöitä,
kylpylämatkoja, viikonloppumatkoja jne.)
edullisilla klubihinnoilla ja myynnissä vain
rajoitetun ajan. Suosio kasvanut Ranskassa
todella nopeasti.

3 500 000
kirjautunutta jäsentä

Le Patio, Entrée B,
684 av du club
hippique
13 100 Aix en
Provence
Tel. +33
4 42 50 77 16

L’Officiel des
vacances
www.officiel-desvacances.com

Eri online-myyjien (toimistojen ja
matkanjärjestäjien) matkatarjouksia kokoava
sivusto, jossa sivuston asiantuntijat keräävät
internetin sen hetken kiinnostavimmat
tarjoukset. Sivuilla linkki suoraan myyjän
tarjoukseen. Sivuilla myös mainospaikkoja.

920 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

AKEZIO (Sivun
tuottaja)
684 avenue du Club
Hippique,
3100 Aix en Provence
Tel. + 33 4 86 22 00
90
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5.3 Kaupalliset sivustot
Sivuston nimi

Esittely

Suosio

Yhteystiedot

Lastminute
www.lastminute.fr

Yksi tunnetuimmista online- matkatoimistoista.
Lastminute- sivulla myynnissä matkoja,
hotelliöitä, viikonloppumatkoja, lentoja ja
lippuja eri tapahtumiin ja nähtävyyksiin. Myös
viimehetken varauspalvelu ja tarjouksia.

1 200 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

6, Rue Castères
93390 CLICHY SOUS
BOIS
France
Tel. +33 1 49 21 67 90

Look Voyage
www.lookvoyages.
fr

Online- matkatoimisto ja matkanjärjestäjä.
Myy paketteja sekä pelkkiä lentoja. Suuren
kanadalaisen Transat -konsernin tytäryritys.
Pohjoismaiden osalta tarjonta rajoittuu
risteilyihin.

620 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

12 rue Truillot
94200 Ivry-sur-Seine,
France
Tel. +33 1 45 15 15 00

SNCF Voyages
www.voyagessncf.com

Ranskalainen online-matkatoimisto, joka myy
juna- ja lentolippuja, matkapaketteja,
risteilyjä, hotelliöitä ja autonvuokrausta.
Ranskan rautatieyhtiön (SNCF) tytäryritys.

11 000 000
yksittäistä käyttäjää
kuukaudessa
(huom. mukana
myös junaliput)

2 place de la Défense
BP 440
92053 Paris, La
Défense
Tel. +33 9 70 60 99 60

Promovacances
www.promovacan
ces.com

Ranskalainen online-matkatoimisto, joka
tarjoaa matkapaketteja, lentoja, majoituksia,
autonvuokrausta ja risteilyjä. Myy eri
matkanjärjestäjien tuotteita. Suomen osalta

2 400 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

Karavel (Sivun
tuottaja)
17 rue de l'Echiquier
75010 Paris
Tel. +33 1 48 01 00 26

Ecotour
www.ecotour.com

Ranskalainen online-matkatoimisto, joka
tarjoaa eri matkanjärjestäjien paketteja.
Ecotour.com konseptin ideana on olla
edullinen, vain internetissa

240 000 yksittäistä
käyttäjää
kuukaudessa

Rue de la Côte
Blanche 27150
Hebecourt
Tel.+33 1 73 77 13 40
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6. Matkanjärjestäjät
•
•

•

•

Suomea myyviä matkanjärjestäjiä on Ranskassa tällä hetkellä
noin 20.
Seuraavaan listaan on otettu mukaan myös muutama uusi
potentiaalinen toimija, joilla on jo toimintaa esimerkiksi Ruotsissa
ja jotka ovat erikoistuneet luontoaktiviteetteihin ja vaelluksiin.
Matkanjärjestäjiä on paras lähestyä suoraan ottamalla yhteyttä
Suomen tai Pohjoismaiden tuotannosta vastaavaan henkilöön ja
esittelemällä tarjontaansa. Jos kiinnostusta löytyy, on hyvä
kutsua vastaava paikan päälle tutustumaan alueeseen ja
tarjontaan.
Suurimmilla matkanjärjestäjillä, kuten Kuoni (Scanditours) ja
Vacances Transat, on isoja ryhmiä ja ne voivat olla joillekin
pienimmille toimijoille epäsopivia. Suurin osa listalla olevista
matkanjärjestäjistä kuitenkin myy matkoja myös yksittäisille
asiakkaille ja pienille ryhmille.

20
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6. Matkanjärjestäjät
Matkanjärjestäjän
nimi

Esittely

Suomituotteet

Yhteystiedot

Nord Espaces
(www.nordespaces.com)

Pohjoismaiden spesialisti vuodesta
1994 alkaen. Sekä kesä- että
talvituotteita Pohjoismaissa, Venäjällä
sekä Kanadassa.

Talvi – ja kesätuotteita
eri puolella Suomea

35 rue de la Tombe
Issoire
75014 Paris, France
tel.+33 1 45 65 00 00

Nortours
(www.nortours.fr)

Pohjoismaihin erikoistunut
matkanjärjestäjä, jolla paljon erilaisia
tuotteita aktiviteetti lomista
kulttuuripainoitteisiin lomiin. Myös
räätälöityjä tuotteita.

Talvi- ja kesätuotteita eri
puolella Suomea. Myös
yksittäisten tuotteiden
myyntiä (esim. mökin
vuokraus)

13 rue de Caumartin
75009 Paris, France
tel. +33 1 49 24 05
97

Comptoir des Pays
Scandinaves
(www.comptoir.fr)

Pohjoismaihin erikoistunut yksikkö,
jolla sekä kulttuuri- että
aktiviteettipaketteja.

Talvi- ja kesämatkoja eri
puolella Suomea.

3 rue Saint Victor
75005 Paris, France
tel.+33 8 92 23 93 39

Terre d'aventure
(www.terdav.com)

Aktiviteetti paketteja ja vaellusmatkoja
ympäri maailmaa. Luontomatkoja
(mm. Eläinkatselua)

Talvi- ja kesätuotteita
suurimmaksi osaksi
Lapissa

30, rue SaintAugustin
75002 Paris, France
tel.+33 1 53 73 76 85

Allibert
(www.alliberttrekking.com)

Urheilullisiin vaellusmatkoihin
erikoistunut matkanjärjestäjä.

Talvi- ja kesä
vaellusmatkoja Lapissa

37, bd
Beaumarchais
75003 Paris, France
tel. +33 1 44 59 35
35

Voyageurs du
monde
(www.vdm.com)

Räätälöityjä ja valmismatkoja eri
kokoisille ryhmille eri puolille
maailamaa.

Kesä- ja talvituotteita
ympäri Suomea

55 Rue Saint-Anne
75002 Paris, France
tel. +33 1 42 86 17
11

Grand Angle
(www.grandangle.fr)

Aktiviteetti- ja hiihtomatkoihin
erikoistunut matknjärjestäjä.

Kesä- ja talvituotteita

38112 Méaudre,
France
tel. +33 4 76 95 23
00
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6. Matkanjärjestäjät
Matkanjärjestäjän
nimi

Esittely

Suomituotteet

Yhteystiedot

Akaoka

Vaellus- ja retkimatkailuun
erikoistunut matkanjärjestäjä.
Omatoimivaellusmatkoja (ilman
opasta) sekä myös perhelomia.

Suomi melko uusi
kohde
maa.Toistaiseksi vain
pyöräilytuote
Kajaanissa.

Hameau de la
Combe
30440 St Laurent-leMinier, France
tel.+ 33 8 25 00 08
40

Atalanta

Vaellus- ja patikointimatkoihin
erikoistunut matkanjärjestäjä

Toistaiseksi vain
talvituotteita Lapissa.

36 quai arloing
69256 Lyon
tel. +33 6 61 75 48
40

Travel Horizon
(www.travelhorizo
n.fr)

Vain Internetissä toimiva
matkanjärjestäjä. Erilaisia
paketteja Euroopassa. Myös
pelkkiä majoituspaketteja.

Toistaiseksi ei ole

info@travelhorizon.c
om

Escursia
(www.escursia.fr)

Autenttisia luontoretkiä, eläin- ja
kasvilajeihin tutustumista

Toistaiseksi ei ole

13 rue Georges
Maertens
59 800 Lille
Tel. +33 8 25 67 17
00

Rando Cheval /
Absolu Voyages
(www.randocheval
.com)
(www.absoluvoyages.com)

Hevosvaellusmatkoihin
erikoistunut yksikkö (osa Absolu
Voyages matkanjärjestäjää)

Ei toistaiseksi
matkoja Suomeen
(Ruotsi valikoimassa
mukana)

Randocheval /
Absolu Voyages, 2
Place Charles de
Gaulle 38200
Vienne FRANCE

Evaneos
(www.evaneos.co
m)

Räätälöityjä matkoja asiakkaan
toiveiden mukaan

On

80 rue des Haies
75020 Paris
Tel. +33 1 55 25 76
38
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Sähköisten jakeluteiden kartoitus/ Ranska

Liite 1: Matkailuaiheiset sosiaaliset sivustot ja blogit
1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja

6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

I-Voyages
www.i-voyages.net
Portaali, johon käyttäjät kirjoittavat
reportaaseja ja matkapäiväkirjoja joita
muut käyttäjät voivat kommentoida.
ranska
Alta Media, Entreprise Individuelle –
Grégory Rochart
La Maladière, 848 Le Fontany
73110 Arvillard, Ranska
Rekisteröityneet jäsenet ja käyttäjät.
Suurimmaksi osaksi matkailualan
ammattilaisia, toimittajia ja valokuvaajia.
Kattava ja monipuolinen yleissivusto.
29 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
N. 1100 seuraa Facebookissa, n. 1500
rekisteröitynyttä jäsentä
Yleissivusto. Käyttäjät heavy-matkailijoita,
paljon tietoa aktiivikohteista ja
”vaihtoehto” kohteista.
- aktiviteetit: pyöräily/pyörävaellus,
vaellus, vuorikiipeily, luontomatkailu,
eläinten tarkkailu, ratsastusvaellus,
kalastusmatkailu, melonta, sukellus
- kohteet: rantaloma, talvikohteet,
arktiset kohteet, kaupunkikohteet,
maaseutukohteet
- kiertomatkat, junamatkailu, risteilyt
- kulttuurimatkailu
- perhematkailu, camping
Heavy-matkailijoille. Matkailujournalisteille. Paljon tietoa aktiivikohteista
ja omatoimimatkailusta.
Muut Pohjoismaat ja arktiset alueet esillä
näkyvästi, mm. Norja ja Alaska.
Fox Network
241 Boulevard Pereire, 75838 PARIS
Tel: +33 (0)1 58 05 59 16
david.mayaux@fox.com
Mahdollisuus rekisteröityä jäseneksi ja
lisätä tietoa artikkeleina sivustolla. Myös
mainostilaa ostamalla mahdollisuus saada
näkyvyyttä. Hinnat riippuvat koosta ja
paikasta.
1
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13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa
14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Blogi on laaja ja sisällöllisesti kattava.
Sisällön laajuus voi kuitenkin vaikeuttaa
tietyn kohderyhmän tavoittamista.
Käyttäjäksi rekisteröityminen. Myös
toimittajien kutsuminen toimittajamatkalle
voisi olla hyvä keino alueen yhteiseen
markkinointiin.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

Uniterre
http://www.uniterre.com/blog
Blogien kattosivusto, jossa paljon eri
aiheisia blogeja ja matkakertomuksia.
Sivuilla on myös keskustelupalsta, kuvia
sekä artikkeleita eri matkakohteista
(kohdeoppaita).
ranska
Uniterre
55 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
Uniterre ja blogien luojat ja ylläpitäjät
(blogin voi luoda kuka tahansa)
11121 luotua blogia
84 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
25 – 60 vuotiaat matkailijat, jotka etsivät
tietoa muiden kokemuksista ja toisaalta
matkailijat jotka haluavat jakaa
matkakokemuksensa ja kuvansa.
- Vaellusmatkat
- Sukellusmatkat
- Pyörämatkailu
- Asuntoautomatkailu
- Junalla matkustaminen
- Maailmanympärysmatkat
- Ekologinen matkailu
- Matkustaminen laivalla
- Eri maita koskevat keskustelut
(Scandinaviasta todella vähän)
Oma-aloitteinen matkailu, vaihtoehtoinen
ja ekologinen matkailu
PartirPasCher.com
Easyvoyage.com
Promovacances.com
Uniterre, 55 rue Jean-Pierre Timbaud,
75011 Paris
Mainostila : Easyvoyage: Sylvie Rolin,
srolin@easyvoyage.fr
Luoda oma blogi (tai välittää tieto
toimittajan kautta)
Mainostilan osto myös mahdollista.
Sivusto on tärkeä tiedonhaussa. Monet
matkaa suunnittelevat etsivät tietoa
muiden kokemuksista ja uniterre on yksi
tunnetuimmista blogien kattosivustoista.
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14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Blogin luominen on hyvä keino näkyvyyden
saamiseksi. Uniterren sivustolla on myös
paljon toimittajien luomia tietopaketteja
(kohdeoppaita) ja näin ollen näkyvyyttä voi
lisätä myös toimittajien kautta
(toimittajamatka tai tiedon välittäminen).
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)
12. Kriteerit sivustolle pääsyyn
13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa
14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Top depart
http://www.top-depart.com
Matkailublogien kattosivusto ja portaali,
jossa tietoa eri kohteista ja apua matkan
suunnitteluun. Paljon käyttäjien luomia
matkailuaiheisia blogeja
/matkakertomuksia sekä keskustelupalsta.
ranska
Top Départ SARL
5, rue de la terrasse
75017 Paris
Top Départ SARL ja blogien luojat
46812 luotua blogia ja matkakertomusta
29 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
Omatoimimatkailijat, jotka etsivät tietoa ja
ovat valmiita jakamaan kokemuksensa ja
vinkkinsä.
- Eri kohteista
- aktiviteettimahdollisuuksista
(pyörämatkailu ja vaellus)
Paljon perustietoa matkalle lähtemisestä ja
valmistautumisesta (rokotukset, visa,
vakuutukset jne.). Lisäksi kohdeoppaat eri
maista. Lähinnä omatoimimatkailijalle
suunnattu sivusto.
Lappimatkat esillä (Comptoir de Pays
Scandinaves – nimisen matkanjärjestäjän
tuote), myös muut Pohjoismaat vahvasti
esillä
Top Départ SARL
5, rue de la terrasse, 75017 Paris
contact@top-depart.com
Mahdollisuus blogin luontiin ja mainostilan
ostoon.
Sivustolla suuri näkyvyys Ranskassa ja
tärkeä rooli matkaa suunnittelevien
kävijöiden matkavalmisteluissa.
Sivustoille pääsee parhaiten näkyville
blogin kautta (blogin luoja voi olla
esimerkiksi toimittaja tai joku alueella jo
käynyt ranskalainen matkustaja)
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Sähköisten jakeluteiden kartoitus/ Ranska

1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja

VoyagesForum
http://voyageforum.com
Matkailuaiheinen keskustelupalsta, jossa
paljon asiasisältöä ja myös mainospaikkoja
ranska

VoyageRéseau Inc. (Kanada)
3950, boulevard Matte Brossard
Quebec, Canada
Sivulla kävijät

VoyageRéseau Inc. (Kanada)
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

851 776 jäsentä
1 100 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
Aktiiviset matkailijat, jotka etsivät tietoa ja
uusia matkakohteita, kaiken ikäiset
- matkakohteet
- aktiviteetit (vaellus, pyöräily,
ratsastusvaellus jne.)
- omatoimimatkailu
- majoitusvaihtoehdot
Sivuston tarjonta on todella laaja ja
kohdistettu kaiken ikäisille ja eri elämän
tilanteessa oleville (perhematkailu,
opiskelijan matkailu, ekologinen matkailu,
telttamatkailu jne.)
Lappi ja Helsinki (viikonloppumatkat) esillä
Kanada todella näkyvästi edustettuna
(kanadalainen sivusto).
Myös muut Pohjoismaat näkyvästi esillä

VoyageRéseau Inc. (Kanada)
3950, boulevard Matte Brossard
Quebec, Canada
commentaires@voyageforum.com
Sivusto keskustelupainoitteinen, ja
näkyvyys keskustelujen kautta
(keskusteluun osallistuminen). Näkyvyys
mahdollista myös matkanjärjestäjän kautta
matkaluettelossa (valmiita paketteja)
Sivustolla on todella paljon aktiviisia
kävijöitä ja siksi suuri merkitys ja näkyvyys
Ranskassa. Monet matkailijat haluavat
myös kuulla muiden kokemuksista ja
luottavat niihin enemmän kuin toimittajien
tai muiden toimijoiden luomiin
”tietopaketteihin”.
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14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Keskusteluun osallistuminen voi olla
hankalaa kielen takia, mutta Suomea
koskea keskusteluja on hyvä seurata ja näin
pysyä ajan tasalle Suomeen matkustavien
ranskalaisten turistien haluista ja
odotuksista.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja

6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

Yahoo Voyages
http://fr.voyage.yahoo.com
Portaali, jossa paljon asiasisältöä.
Myös mainospaikkoja.
Ei erillistä keskustelupalstaa, mutta kävijät
voivat luoda matkakertomuksia ja arvioida
hotelleja ja kohteita.
ranska
Yahoo! France
17-19 rue Guillaume-Tell
75017 Paris, France
Tel. +33 1 70 91 20 00
Yahoo France
Lonely planet (katso erillinen lomake) ja
muut partnerit (esimerkiksi Expedia)
Sivulla kävijät
Yahoo kansainvälisesti todella tunnettu
palvelu ja Ranskassa Yahoon
matkailusivusto on suosittu.
1 300 000 yksittäistä kävijää
20 – 40 vuotiaat matkaa suunnittelevat.
Kohderyhmä melko nuori
Ei erillistä keskustelupalstaa, mutta kävijät
arvioivat aktiivisesti käyttämiään hotelleja,
ravintoloita ja muita palveluja.
Sivun tarjonta kohdistettu matkaa
valmisteleville, jotka haluavat tietoa ja
varausmahdollisuuden samasta paikasta.
Melko paljon kaupunkikohteita.
Suomi hyvin näkyvillä (maaopas ja tietoa
kaupungeista -> Lonely planetin tuottama)
Myös muut Pohjoismaat näkyvästi esillä.
Yahoo! France
17-19 rue Guillaume-Tell
75017 Paris, France
Tel. +33 1 70 91 20 00
Lonely planet (ks erillinen lomake)
Sivustolla on mainospaikkoja (hinta korkea)
Paras tapa pienille toimijoille saada
näkyvyyttä on kommunikointi Lonely Planet
toimituksen kautta (artikkeleiden kautta).
Yahoon palvelut ovat todella suosittuja
Ranskassa ja myös Voyages -osio on paljon
vierailtu sivusto ja sillä on tärkeä sija
ranskalaisten matkailijoiden keskuudessa.
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14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Mainostaminen Yahoon sivuilla on kallista,
mutta sisällön tuotto Lonely Planetin kautta
on suositeltavaa.
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1. Sivuston nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja
5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)
12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa
14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Un monde ailleurs
http://www.unmondeailleurs.net
Matkailuaiheinen blogi; Freelance
toimittajan ylläpitämä blogi (perustettu
2005), jossa hän julkaisee 2-3 artikkelia
viikossa. Paljon kuva- ja videomateriaalia
ranska
Marie-Ange Ostré
(itsenäinen toimittaja ja valokuvaaja)
Marie-Ange Ostré
110 000 yksittäistä kävijää (seuraajaa)
kuukaudessa
Yli 511 julkaistua artikkelia/
matkakertomusta; laadukkain ja sisällöltään
rikkain matkailuaiheinen blogi.
25 – 40 vuotiaat matkaa suunnittelevat tai
ideoita etsivät
Suurin osa käyttäjistä naisia
Blogissa ei erillistä keskustelupalstaa, mutta
sivulla kävijät kommentoivat aktiivisesti
toimittajan artikkeleita. Keskustelun aiheita
ovat lisäkysymykset koskien kohdetta
/maata, omien kokemusten jakaminen ja
matkailuaiheiset vinkit.
Tiedonlähde matkaa suunnittelevalle
Etelä-Eurooppa näkyvästi esillä
Pohjoismaista Suomi ja Norja esillä
Marie-Ange Ostré
unmondeailleurs@gmail.com
Sivustolle pääsee näkyville toimittajan
kirjoittamien artikkeleiden kautta, joten
paras tapa on kutsua toimittaja tutustumaan
alueeseen /kohteeseen ja tarjottaviin
palveluihin.
Blogilla on tärkeä tiedonvälityksen rooli; Se
toimii inspiraation lähteenä monelle matkaa
suunnittelevalle.
Suosittelemme yhteydenottamista
toimittajaan ja mahdollisesti hänen
kutsumista toimittajamatkalle tutustumaan
palveluihin ja alueeseen.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)
12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Evaway
http://www.evaway.fr
Sosiaalinen matkakertomusten ja
kokemuksien jakosivusto. Sivulla vierailijat
voivat kirjautua käyttäjiksi ja luoda oman
profiilin ja matkakertomuksensa.
ranska
Evaway
38 rue des Mathurins
75008 Paris
Evaway sekä sivuston käyttäjät
32 000 yksittäistä (rekisteröitynyttä)
käyttäjää kuukaudessa
Matkaa suunnittelevat ja matkalta
palanneet käyttäjät, jotka etsivät tietoa tai
haluavat jakaa matkakokemuksensa
25 – 55 vuotiaat
- joulun- ja uudenvuodenvietto
Suomessa
- urheilu – ja aktiviteettilomat
Ei erityistä teemaa. Eriaiheisia
matkakertomuksia (aktiviteetti- ja
luontolomista kulttuuri- ja kaupunkilomiin)
Ruotsi ja Norja näkyvillä. Suomesta paljon
Lappiaiheisia matkakertomuksia. Hotellit
esillä Hotels.com partnerin kautta (linkit
Evawayn sivulla)
Evaway
38 rue des Mathurins
75008 Paris
Sivustolle voi rekisteröityä käyttäjäksi kuka
tahansa ja luoda oman
matkasuunnitelmansa tai
matkakertomuksensa.
Mainospaikkoja sivustolla ei juuri ole.
Sivustolla on tärkeä rooli sosiaalisena
portaalina matkakokemuksien jaossa.
Matkakertomuksen luominen portaaliin on
helppoa ja houkuttelee monia matkailijoita
jakamaan kokemuksensa muiden sivulla
kävijöiden kanssa.
Hyvä keino näkyville pääsyyn on
matkakertomuksien luominen.
Matkakertomuksen voi luoda esimerkiksi
joku alueella vieraillut matkailija, toimittaja
tai joku muu ranskankielinen
yhteistyökumppani.
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Liite 2: ”Travel advice” – tyyppiset sivustot
1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)
12. Kriteerit sivustolle pääsyyn
13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Le Routard
www.routard.com
Samannimisen, printatun oppaan Internetversio. Sisältää paljon asiasisältöä eri
kohdemaista; myös mainospaikkoja ja
suosittu keskustelupalsta. Linkkejä eri
kaupallisille sivuille
Ranska
Cyberterre
43 quai de Grenelle
75015 Paris, France
Cyberterre
1 600 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
Tunnettu sivusto ja yksi suosituimmista
matkailuaiheisista tiedonhakulähteistä;
todella aktiivinen keskustelupalsta;
Eri aktiviteetteja harrastavat matkailijat ja
omatoimimatkailijat
25 -60 vuotiaat
- Kaikkea vierailukohteista
aktiviteetteihin
- Paljon talviaiheisia keskusteluja (lappi)
- Majoitusvaihtoehdot
Omatoimimatkailijalle tiedonhankintalähde
Vinkkejä pienellä budjetilla matkaavalle
Kaikki pohjoismaat hyvin esillä
Myös Kanada edustettuna
Cyberterre
43 quai de Grenelle
75015 Paris, France
Sivuston sisältö on portaalin toimittajien
tuottama. Sivuilla on mainospaikkoja.
Sivusto on todella tunnettu Ranskassa ja
monien matkaa suunnittelevien tärkeä
tiedonlähde. Routard-oppailla on hyvä
maine ja myös internet-versiosta on tullut
yhä tärkeämpi osa matkaa suunnittelevien
tiedonlähteenä.
Routard.com toimittajan kutsuminen
alueelle ja näin alueen ja sen tarjonnan
näkyvyyden lisääminen sivustolla.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

Lonely Planet.fr
http://www.lonelyplanet.fr
Lonely planet printatun oppaan Internetversio. Paljon asiasisältöä eri kohdemaista
(maaoppaat); myös mainospaikkoja ja
keskustelupalsta. Linkkejä eri kaupallisille
sivuille ja varauspalveluihin.
ranska
Lonely Planet / Place des Editeurs
12, Avenue d'Italie
75013 Paris, France
tel. +33 1 44 16 05 00
lonelyplanet@placedesediteurs.com
Lonely Planet / Place des Editeurs
100 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
Tunnettuus printattujen oppaiden kautta.
Matkanvalmistelevat omatoimimatkailijat
Paljon 25 – 40 -vuotiaita käyttäjiä
- aktiviteetit (vaellus, patikointi, sukellus,
pyöräily)
- majoitus
- kohdemaa (oma palsta)
Paljon vinkkejä omatoimimatkailijalle
Maaoppaat kattavia ja sisältävät paljon
tietoa
Kohdemaatarjonta todella laaja (sama kuin
printatuissa oppaissa)
Pohjoismaat ja Kanada hyvin esillä (myös
keskustelupalstalla)
Lonely Planet / Place des Editeurs
12, Avenue d'Italie
75013 Paris, France
tel. +33 1 44 16 05 00
lonelyplanet@placedesediteurs.com
Sivustolla vähän mainoksia (vain kaupallisen
partnerin Opodon ja Lonely Planetin omia
mainoksia), joten sivulle pääsy mahdollista
toimituksen kautta (toimittajan luoma
artikkeli)
Tärkeä tiedonlähde ranskalaisten
matkailijoiden keskuudessa
Routardin ohella toinen tärkeimmistä
matkaoppaiden tuottajista ja Internetversio myös suosittu
matkanvalmistelijoiden keskuudessa
Tuottaa sisältöä myös Yahoo Voyage –
sivulle.
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14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Paras keino päästä näkyville sivustolle on
toimittajan luoman artikkelin kautta
(tietopaketti toimitukselle tai
toimittajamatka)
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

L’Internaute Voyage
http://www.linternaute.com/voyage
Sosiaalinen media, jossa paljon asiasisältöä
eri artikkeleissa; myös paljon
mainospaikkoja ja suosittu
keskustelupalsta.
Linkkejä eri kaupallisille sivuille
Ranska
Benchmark Group
69/71 avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne Billancourt, France
Cyberterre ja sivuilla kävijät
2,3 miljoonaa käyttäjää (2010)
Tunnettu sivusto ja yksi suosituimmista
palveluista ja matkailuaiheisista
tiedonhakulähteistä; foorumi todella
aktiivinen; 2,4 miljoonaa viikoittaisen
tiedotteen tilannutta
Paljon matkustavat, hyvin toimeentulevat
Suurin osa käyttäjistä 25 – 45 -vuotiaita
- Kaikkea eri vierailukohteista
aktiviteetteihin
- Paljon talviaiheisia puheenaiheita
(lappi)
Artikkeleita eri aiheista, maaoppaat ja
valokuvia.
Kaikki pohjoismaat hyvin esillä

Benchmark Group
69/71 avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne Billancourt, France
tel. + 33 1 47 79 50 00
Sivuston sisältö on portaalin toimittajien
tuottama. Sivuilla voi mainostaa
bannereilla. Yleisesti tietoa suomesta, eikä
eri palveluntarjoajista.
Sivusto on suosittu ja sen viikoittainen
tiedote (newsletter) on aktiivisesti luettu.
Tärkeä tiedonlähde matkaa suunnittelevien
keskuudessa
Toimittajan kutsuminen alueelle ja näin
alueen ja sen tarjonnan näkyvyyden
lisääminen sivustolla ja tiedotteissa.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Voyageons Autrement
http://www.voyageons-autrement.com
Luonnonläheisen ja luontoystävällisen
matkailun portaali, jossa esillä eri
matkanjärjestäjien ekologiset ja
luontoystävälliset matkapaketit.
Ranska
ID CROISE
7 Allee Camille Pissaro
26500 BOURG LES VALENCE, France
ID CROISE
noin 75 000 yksittäistä käyttäjää
kuukaudessa
60 000 kuukausittaisen tiedotteen
tilannutta
Eri aktiviteetteja harrastavat
luontomatkailijat, jotka haluavat matkustaa
ekologisesti ja vastuullisesti.
- eri vastuullisen matkailun kohteet
- vaellusmatkailu
Sivun tarjonta keskittynyt vastuullisiin
matkailukohteisiin ja tuotteisiin.
Suomen tuotteita enemmän tarjolla kuin
Ruotsin
Norjalle ja Kanadalla enemmän kuin
Suomella
ID CROISE
7 Allee Camille Pissaro
26500 BOURG LES VALENCE, France
romain.vallon@voyageons-autrement.com
Sivustolle pääsyyn vaaditaan
matkanjärjestäjiltä vastuullinen paketti
(luonnon huomioon ottaminen ja
paikalliseen kulttuuriin tutustuminen).
Suomen osalta mukana seuraavat
matkanjärjestäjät: Allibert, Comptoir des
Pays Scandinaves, Terres d’Aventure,
Evaneos ja Vacances Transat.
Vastuullisen matkailun piirissä sivu on yksi
tunnetuimmista sosiaalisista sivustoista.
Kävijämäärä on kasvava, sillä vastuullisen
matkailun merkitys on lisääntynyt.
Yhteistyö jonkin matkanjärjestäjän kanssa
luontoystävällisen matkailupaketin
luomiseksi.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja

6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)

7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)
12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Tripadvisor.fr
http://www.tripadvisor.fr
Sosiaalinen portaali, jossa käyttäjät
arvioivat hotelleja, majoituksia, kohteita,
ravintoloita ja muita matkalla käyttämiään
palveluita.
ranska
TripAdvisor LLC
141 Needham Street
Newton, MA 02464 Etats-Unis
Sivulla kävijät ja kirjautuneet käyttäjät
Palvelun tarjoajat (luovat omat tietonsa
portaaliin)
50 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
20 000 kirjautunutta käyttäjää
Kansainvälisesti yksi tunnetuimmista
matkailuportaaleista
25 – 55 vuotiaat matkaa valmistelevat tai
matkalta palaavat
Paljon vakituisia kirjautuneita käyttäjiä
Keskustelupalsta ei kovin aktiivinen
Käyttäjien rooli ja kommentit tulevat esille
majoitusten ja palveluiden arvioinneissa
Sivun tarjonta koskee suureksi osaksi
majoituksia, mutta myös muita palveluita
(ohjelmapalveluita, museoita, festivaaleja
jne.)
Lähes kaikki maat ovat edustettuna
sivustolla.
Myös Suomen kilpailijat ovat näkyvästi
esillä
servicecommercial@tripadvisor.fr

Palveluntarjoaja voi itse täyttää sivustolle
tietonsa. Vaatimuksena on että vakuuttaa
tietojen oikeellisuuden.
Tripadvisorilla on tärkeä merkitys matkailun
sosiaalisissa medioissa. Se on
kansainvälisesti tunnettu ja Ranskassa
saanut myös ranskankielisellä versiollaan
tärkeän aseman.
Palveluntuottaja voi itse täyttää
”tietokorttinsa” ja täten tulla näkyväksi
sivulla. Kun tietokortti on julkaistu voivat
sivuilla kävijät antaa arvionsa ja
mielipiteensä kokemuksistaan kyseisestä
palvelusta.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Easyvoyage
http://www.easyvoyage.com
Portaali, jossa paljon asiasisältöä
(Easyvoyagen luomaa). Melko paljon
mainoksia; Sivulla kävijät voivat arvioida
hotelleja ja kohteita.
Ranska
Easyvoyage
71 rue Desnouettes
75015 Paris, France
Tel : +33 (0)1 44 25 94 00
Easyvoyage (toimittajat)
Sivuilla kävijät
1 900 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
30 – 50 vuotiaat, matkaa suunnittelevat
Omatoimimatkailijat
Ei erillistä keskustelupalstaa, mutta sivun
käyttäjät voivat arvioida hotelleja
Kattaa monet teemat
Sivulla sekä hotellien että lentojen
hakukone; Myös vuokra-auton haku sekä
valmiiden matkojen haku.
Kohdemaaoppaat
Kaikki Pohjoismaat ovat näkyvästi esillä.
Perustietoa on melko paljon joka kohde
maasta.
Easyvoyage
71 rue Desnouettes
75015 Paris, France
Tel : +33 (0)1 44 25 94 00
Sivustolle pääsee joko artikkelin kautta
(toimittajamatka) tai ostamalla mainostilaa
tai paikan viikoittaisessa tiedotteessa
Sivusto on yksi Ranskan vierailluimmista
matkailusivustoista. Todella näkyvä paikka
ja varsinkin hotelliarviot ovat erittäin
luettuja.
Alue voisi yrittää järjestää eri toimijoiden ja
paikallisten palveluntarjoajien kanssa
yhteisen lehdistömatkan ja näin päästä
näkyville sivustolle. Myös yhteinen
mainoskampanja sivustolla lisää näkyvyyttä.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja

6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)
12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa
14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

E-voyageur
http://www.e-voyageur.com
Virtuaalinen lehti, jossa paljon asiasisältöä
ja lehden omien toimittajien kirjoittamia
artikkeleita. Sivustolla myös
keskustelupalsta ja mainoksia.
Ranska
Atlantide Communications
e-Voyageur.com
44 avenue Mozart, 91460 Marcoussis
Tel : +33 (0)1 69 80 62 90
Atlantide Communications
e-Voyageur.com
Rekisteröityneet käyttäjät
500 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
Kaiken ikäiset, keski- ja hyvätuloiset matkaa
suunnittelevat tai matkaideaa etsivät
kävijät
- Eri kohteet
- Eri aktiviteetit (vaellus, sukellus)
- Käytännölliset tiedot (vakuutukset,
lentokentät, lentoyhtiöt jne.)
Sivuilla paljon tietoa omatoimimatkailijoille
Ruotsi näkyvillä enemmän kuin Suomi;
Suomesta maaopas, mutta ei artikkeleita.
Michaël MOUTON,
mmouton@e-voyageur.com
Tel. +33 (0)1 69 80 62 90
Sivustolla voi saada näkyvyyttä evoyageurin toimittajien kirjoittamien
artikkeleiden kautta (toimittajamatka ja
tietopaketti). Sivuilla vain muutama
mainospaikka.
Sivustolla melko suuri kävijämäärä ja paljon
keskustelua; Sähköinen lehti aktiivisesti
seurattu ja artikkeleita luetaan paljon.
Artikkelin julkaisu lehden toimittajien
kautta voisi olla sopivin toimenpide. Myös
toimittajamatkaa olisi hyvä harkita.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä

8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn

13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Mon nuage
http://www.monnuage.fr
Sivusto on sosiaalinen media, jossa
rekisteröityneet käyttäjät ja sivuilla
vierailevat vaihtavat matkakokemuksiaan
(videoita, kuvia ja matkakertomuksia)
Myös hinnanvertailupalvelu
ranska
SHOOMO France
43 rue du préfet Bonnefoy
44000 Nantes, France
Käyttäjät ja rekisteröityneet käyttäjät
Noin 220 000 yksittäistä käyttäjää
kuukaudessa
Matkaa suunnittelevat, valmistelevat
kävijät
Myös matkakokemuksensa jakavat
matkailijat (matkan jälkeinen vierailu)
- Sivuilla ei keskustelupalstaa
Sivuilla käyttäjien suosituksia ravintoloista,
hotelleista, aktiviteeteista ja
nähtävyyksistä; myös paljon valokuvia ja
videoita.
Ruotsi ja Norja paremmin esillä kuin Suomi
(enemmän suosituksia)
SHOOMO France
43 rue du préfét Bonnefoy
44000 Nantes, France
communication@monnuage.fr
Sivuilla ei paljon mainoksia; Materiaalia voi
tuottaa joku rekisteröitynyt käyttäjä ja
Suomessa käynyt matkailija
Sivusto perustettu vuonna 2007 ja on
kasvanut todella nopeasti ja lisännyt
kävijämääräänsä. Viimevuosina myös
perustanut Monnuage TVn ja videoiden
määrä on kasvanut. Sivustolla on
merkittävä rooli matkailun
markkinointikanavana
Käyttäjäksi rekisteröityminen ja kuva-,
video- tai matkakertomusmateriaalin
lisääminen sivustolle (matkailija, toimittaja
tai palveluntuottaja itse)
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja
6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)
9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)
10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn
13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan

Mon Voyageur.com
http://www.monvoyageur.com
Geo-nimisen ranskalaisen lehden
matkailuportaali, jossa käyttäjät voivat
arvioida ja antaa mielipiteensä muun
muassa hotelleista, ravintoloista ja kohteen
aktiviteeteista.
Lisäksi käyttäjät voivat luoda sivuilla oman
bloginsa ja lisätä matkakuvansa ja -videonsa
Ranska
Netco Travel
6 Rue Daru
75008 Paris, France
Prisma Presse (G+J Network): GEO-lehden
toimittajat, sivulle rekisteröityneet käyttäjät
30 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
25-45 –vuotiaat, jo matkalla olleet tai
matkaa suunnittelevat
Keskustelut jaoteltu pääosin maittain,
aiheina esim. majoitus ja suositeltavat
kohteet
Matkailijoiden luomia blogeja ja kuva- sekä
videomateriaalia, myös kohdemaaoppaat
sekä hintavertailupalvelu
Kaikki Pohjoismaat ovat esillä. Ruotsi ja
Norja erottuvat aluekohtaisissa esittelyissä
paremmin kuin Suomi.
Netco Travel
6 Rue Daru
75008 Paris, France
emilie@monvoyageur.com
Sivustolle voi kuka tahansa rekisteröityä ja
luoda suosituksia ja arvioita.
Sivusto ei ole kävijämäärältään erityisen
merkittävä Ranskan mittakaavassa, mutta
matkakokemusten jakopaikkana suosittu
varsinkin nuorten keskuudessa.
Palveluntarjoaja voi luoda sisältöä
rekisteröitymällä itse palveluun. Myös joku
ranskalainen paikalla ollut matkailija joi
luoda sisällön.
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1. Kanavan nimi ja URL-osoite
2. Sivuston luonne (portaali, myyntikanava,
mainospaikkoja, keskustelupalsta, blogi,
sos.media, muu teemakohtainen informaatio)

3. Sivuston kieli
4. Palvelun ohjaaja

5. Sisällön tuottaja

6. Mittari (arvio) sivuston tehokkuudesta ja
tunnettuudesta (kävijämäärä)
7. Käyttäjäkohderyhmä
8. Keskustelujen aiheet (keskustelupalstoilta
pääaiheet hakusanoin)

9. Teemakohtainen suuntautuminen (sivun
tarjonta)

10. Suurimmat/tärkeimmät sivustolla näkyvät
palveluntarjoajat (Suomen kilpailijoiden
näkyminen)
11. Kontaktitiedot (myynti- tai
markkinointitarkoitukseen)

12. Kriteerit sivustolle pääsyyn
13. Arvio sivuston tärkeydestä matkailun
jakelukanavana Ranskassa

14. Finpron toimenpidesuositus kyseiseen
jakelukanavaan.

Places OnLine
http://www.placesonline.fr
Portaali, jossa melko paljon asiasisältöä eri
maista ja kaupungeista. Muutamia
mainospaikkoja. Kävijät voivat arvioda
kohteita.
Ranska (italia, espanja, englanti, saksa)
PaesiOnLine Srl.
Via Francesco D’Assisi 4
Rocca di Papa (RM), Italia
PaesiOnLine Srl. –ryhmittymään (Italia)
kuuluvat toimittajat
sivulle rekisteröityneet käyttäjät
24 000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa
80 000 rekisteröitynyttä käyttäjää
25-55 –vuotiaat matkailusta kiinnostuneet
Sivustoilla ei erillistä keskustelupalstaa,
mutta käyttäjät voivat arvioida ja
kommentoida kohteita, hotelleja ja muita
palveluita.
Sivulla kohteiden, hotellien, lentojen ja
vuokra-autojen hakukone,
kohdemaaoppaat, käyttäjien suosituksia eri
kohteille
Kaikki Pohjoismaat ovat esillä.
Kaupunkioppaissa Pohjoismaista vain
Tukholma
PaesiOnLine Srl.
Via Francesco D’Assisi 4
Rocca di Papa (RM), Italia
luca.c@paesionline.it
Sivustolla voi rekisteröityä kuku tahansa.
Sivusto on melko uusi Ranskan markkinoilla
ja sillä ei vielä ole suurta tunnettuutta
matkailun markkinointikanavana. Sen
käyttäjämäärä kasvaa kuitenkin nopeasti ja
sivusto tulee todennäköisesti olemaan yksi
suosituimmista online- matkailupalveluista.
Sivuston toimituksen kautta voi vaikuttaa
sivuston sisältöön. Sivuston toimittajan voi
kutsua toimittajamatkalle tai lähettää
tietopaketin. Myös rekisteröitymällä
palveluun voi luoda sisältöä.
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