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Mitä on suomalainen
luksusmatkailu?

Merkityksellisiä ja
autenttisia elämyksiä
ainutlaatuisessa, puhtaassa
ympäristössä

Mahdollisuus tutustua
suomalaiseen kulttuuriin,
olla aktiivinen tai toteuttaa
itseään erityislaatuisten
kokemusten äärellä

Helposti räätälöitäviä
ainutlaatuisia
elämyskokonaisuuksia,
jotka miellyttävät
vaativimpia asiakkaita

Korkeatasoisia,
monipuolisia,
ammattimaisesti
toteutettuja palveluita

Vieraanvaraista, joustavaa
ja yksilöllistä palvelua
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Luxury is not what we used to think
luxury was all about!
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Onnellisuus
Henkilökohtainen palvelu
Turvallisuus, terveellinen ruoka,
s

veden juominen suoraan hanasta,
ikkunan aukaiseminen ja puhtaan ilman
hengittäminen
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TUOTESUOSITUKSET
Yhteistyössä yli toimialarajojen, kiinnittäen erityistä huomiot vieraanvaraisuuteen, asiakaskohtaamisiin ja puitteisiin

Asiakkaan näkökulma ja räätälöitävyys
•

•
•

Tuotekehitys lähtee aina asiakkaan tarpeista ja elämys
rakennetaan asiakkaan toiveiden mukaan juuri hänelle
kohdennetuksi tuotteeksi
Jokainen työntekijä tuntee tuotteet ja konseptin
Asiakkaalla on mahdollisuus toteuttaa itseään ja
halutessaan osallistua kokoemukseen

Autenttisuus ja ainutlaatuisuus
•

Elämyksen tulee aina olla ehdottoman aito. Yrityksen pitää
pyrkiä luomaan edellytykset ainutlaatuiseen kokemukseen

Huomioiminen, vieraanvaraisuus, ennakointi ja
joustavuus
•

•
•

Asiakkaalle annetaan jakamaton huomio ja hänen toiveensa
ennakoidaan mahdollisuuksien mukaan jo ennen kuin hän ehtii
niistä kertoa
Asiakkaan erikoistoiveet toteutetaan viipymättä eikä anneta
jäykkien käytäntöjen rajoittaa toiveiden toteuttamista
Asiakaskohtaamiset vaativat pelisilmää henkilökunnalta

Laadukkuus, esteettisyys ja yksityiskohdat
•

Kestävä kehitys,
Vastuullinen liiketoiminta
•

Yritys noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja se
näkyy myös palvelussa

•
•
•

Tarjoa asiakkaallesi saumaton palvelukokonaisuus koko
kokemuksen ajan
Laadusta ei tingitä! Asiakkaan odotusten ylittäminen ja
palvelun yllätyksellisyys lisäävät elämyksen arvoa
Estetiikka on kokonaisuus jota harkitut yksityiskohdat
täydentävät. Riitasoinnut eivät sovi high-end matkailuun
Yksityiskohdissa on huomioitava kaikki aistit

Yksilöllisyys
•
•
•

Elämys on ainutkertainen ja sellaisenaan avain kyseisen
asiakkaan saatavissa
Asiakkaan tarpeet ja unelmat tunnistetaan ja heitä
halutaan palvella vilpittömästi
Palvelun tarjoajalla on aito kiinnostus tehdä asiakkaan
elämyksestä helppoa ja hauskaa

Yksityisyys
•

Asiakkaalle tarjotaan hänen haluamansa
yksityisyydensuoja

Turvallisuus
•

Turvallisuus kaikessa toiminnassa korostuu highend-matkailussa ja on myös myyntivaltti

KOKONAISVALTAISUUS
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FINNISH LUXURY
Experience Pure Nature

10/04/2019

FIRST NAME LAST NAME

5

