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9.00 Tilaisuuden avaus

9.10 Finnairin tervehdys Mikko Turtiainen, Vice President, Global Sales Finnair

9.30 DataHub esittely Annakaisa Ojala, Digital Development Manager

10.00 VisitFinland.com Mervi Holmén, Marketing Manager

10.20 Visit Finland B2B-kanavat Teemu Ahola Director,  International Operations

10.40 Tauko 10min

10.50 Case Helsinki Marika Elovaara, Digital Project Manager, Helsinki Marketing

11.05 Case Inari-Saariselkä Marja Kumpuniemi, TJ, Managing Director, Inari Saariselkä 

Matkailu Oy

11.20 Case Localtys Sanni Montonen, Founder, Localtys

11.35 Mitä seuraavaksi ja kysymykset

Tervetuloa!
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DataHubin esittelyvideo

https://mediabank.businessfinland.fi/l/n626RJ5WpwPj
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DataHub mahdollistaa matkailutuotteiden näkyvyyden useissa eri 
kansainvälisissä ja kotimaisissa digitaalisissa kanavissa
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Mikä on Visit Finland DataHub?

• Tietokanta, johon suomalaiset 
matkailupalveluja tuottavat yritykset voivat 
rekisteröityä ja tallentaa tietoa 
yrityksestään sekä tarjoamistaan tuotteista 
ja palveluista.

• Rajapinnan (API) kautta yritys- ja 
tuotetietoa voidaan hakea ja julkaista 
moniin eri kanaviin, kuten Visit Finlandin 
verkkokanaviin ja kampanjoihin, alueellisille 
verkkosivuille, kaupallisille toimijoille ja 
moniin muihin kanaviin.

• DataHubin hyödyntäminen on ilmaista sekä 
matkailuyrityksille että datan hyödyntäjille.
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Miten DataHub toimii?

Matkailuyritykset Tuotetietoa julkaisevat kanavat
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Mitä arvoa DataHub tuottaa matkailualalle?

Matkailun digitaalinen ekosysteemi on 
monikanavainen

Digitaalinen löydettävyys 
– näkyvyydessä enemmän on enemmän!

DataHub mahdollistaa tuotetietojen 
näkyvyyden monessa eri digitaalisessa 
kanavassa

DataHub EI sisällä
-inventaari ja saatavuustietoa
-ei tarjoa booking -toimintoja
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Tavoitteena kasvattaa mahdollisimman kattava tietokanta –

Kannusta alueesi yrityksiä rekisteröitymään ja syöttämään 

tuotetietoja!  Matkailuyritys voi saada näkyvyyttä useissa 

kanavissa, joten vaivannäkö kannattaa.

Alueet voivat hyödyntää DataHubin tuotetietoja omissa 

kanavissa  esim. alueen verkkosivuilla, tuotekatalogeissa. 

Alueellisia omia tietokantoja ei tarvitse enää ylläpitää ja 

kehittää!

Alueorganisaatiot pääsevät tarkistamaan ja kommentoimaan 

DataHubin tuotetietoja.  Alueet pystyvät varmistamaan, että 

alueelta löytyy ajankohtaista ja laadukasta tuotetietoa. 

Miten alueorganisaatio hyötyy DataHubista?
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Mitä tietoa DataHubiin syötetään? 



Mitä tietoa DataHubiin syötetään? 



Mitä tietoa DataHubiin syötetään? 

• Perustietoja tuotteesta

• Markkininoinnillista, myyvää ja innostavaa

• Kuvat tärkeitä!!

• Tuotetieto ei ole niin tarkkaa kuin esim. 
varauskanavissa

• Linkki yrityksen omiin digikanaviin ja 
ostoputkeen, jossa tarvittavat lisätiedot ja 
mahdollisuus ostaa tuote

• Tuotetietoja voi koska tahansa lisätä ja 
päivittää



Kieliversiot DataHubiin? 

DataHubissa edellytetään englanninkielinen 
tuotetieto

Yrittäjä voi lisätä muita kieliversioita
suomi, ruotsi, venäjä, kiina, japani, saksa

DataHubin kautta yrittäjällä mahdollista 
tilata eri kieliversioita. Käännöspalvelu on  
maksullinen lisäpalvelu
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Visit Finland tukee sekä alueita että matkailualan yrityksiä 

DataHubin käyttöönotossa

Visit Finland julkaisee DataHubin tuotetietoa omissa  

digikanavissa, mm. VisitFinland.com, B2B digialustalla

Visit Finland kehittää DataHubia yhdessä matkailualan 

toimijoiden kanssa muuttuvan digitaalisen ekosysteemin 

tarpeisiin

Mikä on Visit Finlandin rooli?
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Tutustukaa ja rekisteröitykää DataHubiin: 

https://datahub.visitfinland.com/

DataHubin etusivulta löytyy lisätietoa, introvideo ja demo

Visit Finlandin suuraluepäälliköt kontaktoivat destinaatioita

DataHubin Perjantai-klinikat

27.8. Kuratointi-klinikka

3.9. DataHub-klinikka yrittäjille

10.9. Kuratointi-klinikka

24.9. DataHub-klinikka yrittäjille

21.9. Visit Finland –seminaari, DataHub

Mitä seuraavaksi?

https://datahub.visitfinland.com/
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2021/datahubin-perjantaiklinikat-syksy-2021
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/visit-finland/2021/visit-finland--seminaari
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DataHubin kehitys matkailualan tarpeisiin

Käyttäjäyhteisö Howspace –alustalla, tarkoitus kerätä yhteen DataHubin

käyttäjät. 

Haluatko mukaan?

kaisu.makela@businessfinland.fi

DataHubin jatkokehitys
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DataHub raportti julkaistaan Business Finlandin sivuille syyskuussa

Raportointi
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DataHub mahdollistaa matkailutuotteiden näkyvyyden useissa eri 
kansainvälisissä ja kotimaisissa digitaalisissa kanavissa


