
Avaamme kesäkuussa uuden 
Eteläisen-Suomen matkailualueet 
kattavan verkkokaupan ja kutsumme 
sinut mukaan.

Hyvä 
matkailuyrittäjä



Paikallinen standardi matkavarauksille
Bookingpoint mahdollistaa 
verkkoliiketoiminnan aloittamisen ja 
kehittämisen kaikille alueen yrittäjille. 

Mukana tulee toimiva verkosto, kuntien tuki 
sekä laaja näkyvyys.



Kevyt komissio, reilu 
markkinointi

Verkkokaupassa tapahtuvasta myynnistä 
veloitetaan 8% komissio.

Komissiota vastaan sitoudumme kehittämään 
ja markkinoimaan sivustoa sekä tuomaan 
matkailuyritysten tuotteet ja palvelut 
löydetyksi ja ostetuksi entistä tehokkaammin.



Yhteistyössä 12 
sitoutunutta kuntaa

Toimiva teknologia ja linkittyvät verkkokaupat yhdistävät 
alueen yrittäjiä ja tarjoavat asiakasta palvelevan 
näköalapaikan tuotteille ja palveluille.

Johku-alustalla toimii jo satoja yrittäjiä, jotka voidaan koota 
yhteen ja uusien yrittäjien liittyminen on helppoa ja nopeaa.

Kuntien tuella ja yrittäjien yhdistämisellä, tarjotaan kaikille 
markkinointia ja mainontaa, joka ei olisi yksittäiselle 
toimijalle kannattavaa tai mahdollista.

Yhteistyö pitää verkkoliiketoiminnan omissa käsissä, ja 
vähentää riippuvuutta kansainvälisiin teknologiajätteihin. 

Alueen tärkeimmät kohteet kattava myyntiverkosto 
vahvistaa Eteläisen-Suomen kiinnostavuutta ja 
mahdollistaa etelän nousua omana matkailubrändinä.

Merkittävät kulttuurikohteet ja suurimmat kaupungit 
yhdistyvät kansallispuistoihin ja rannikkoseutuun sekä 
saaristoihin.

Yli kuntarajojen toimivaa suunnittelua ja yrittäjien 
yhteistyötä korostaa alueen kuntien tuki.

Mukaan pääsevät vain yhteistyössä olevien kuntien 
alueella toimivat yritykset.

Satoja palvelevia 
yrittäjiä



Kotimaisille matkailijoille ja 
alueen matkailubrändin 
kivijalaksi
Bookingpoint avautuu kesää vasten suomenkielisenä 
ja pyrimme heti tavoittamaan mahdollisimman suuren 
joukon kotimaan matkailutuotteista kiinnostuneita 
asiakkaita.

Samanaikaisesti avaamme myös englanninkieliset 
sivut ja matkailun avautuessa olemme valmiita 
palvelemaan kansainvälistä asiakaskuntaa ja luomaan 
Bookingpointista Eteläisen-Suomen 
matkailupalveluiden pääasiallisen varauskanavan.



“Eikö me voitas varata 
mökki suoraan siltä 

yrittäjältä eikä mistään 
bookingpistecomista?”

“Mutta tämähän on 
näiden yrittäjien ja 

alueiden oma 
kauppapaikka, 

sieltä saa samalla 
ne liputkin!”



Johku - kotimaista teknologiaa

Johku on yrittäjien kanssa kehitetty moderni myynnin 
työkalu, jonka avulla palvelut  ja tuotteet on mahdollista 
saada helposti myyntiin omaksi verkkokaupaksi sekä eri 
verkostoihin.

Johku säästää yrittäjän aikaa automatisoimalla useita 
matkailutuotteiden myyntiin, varausten hallintaan ja 
asiakaspalveluun liittyviä toimenpiteitä.

Johkun perustaminen täysin ilmaista ja komissiota 
maksetaan vain toteutuneesta kaupasta.

Johkussa on valmiit työkalut palveluiden, 
tapahtumien, majoitusten sekä fyysisten tuotteiden 
myyntiin ja markkinointiin.

Johkun kauppapaikka on testattua ja toimivaa 
teknologiaa, joka on käytössä monilla alan johtavilla 
toimijoilla.



Vahva ja raikas 
visuaalinen ilme

Selkeä ja erottuva, monimuotoinen tunnus 
kertoo alueellisten ja monimuotoisten 
tuotteiden ja palveluiden yhdistymisestä.

Kuvitus nostaa alueen maailmanluokan 
matkakohteeksi ja ohjaa palveluiden pariin.

Selkeät viestit

Bookingpoint on verkkokauppa ja varausalusta, joka auttaa asiakasta 
löytämään ja varmistamaan haluttujen palveluiden saatavuuden.

Toiminta nojaa yhteistyöhön ja verkkopalvelun sekä todellisten 
kokemusten mahdollistaviin toimiviin yhteyksiiin, helppouteen, 
monipuolisuuteen ja elämysten korkeaan tasoon.



Toteuttajina kotimaisen matkailun ja 
verkkoliiketoiminnan asiantuntijoita

Etelä-Suomen johtava luontopalveluiden 
tarjoaja

● Perustettu 2007

● Vuosaaren melontakeskus

● Teijon luontokeskus

● Nuuksion luontotupa

● Omatoimivuokraamot

● Rautatientorin matkailuinfon Kioski

● Liikevaihto 2019 > 670.000€

● Merkittävä osa liikevaihdosta 

verkkoliiketoiminnasta

Suomalainen verkkoliiketoimintaan 
keskittynyt teknologia

● Perustettu 2016

● Yli 1300 käyttäjää

● Tilausten määrä 2019 > 320.000+

● Jatkuva kehitys

● Laajat integraatiot matkailualan teknologioihin

● Matkailuyritysten lisäksi mm. 20+ 

elokuvateatteria



Näin pääset mukaan – Toimi heti!

Rekisteröidy kauppiaaksi, joko 
vanhana Johku-kauppiaana 

tai perustamalla oma 
maksuton kauppapaikka.

ALOITA TÄSTÄ

Napin takaa pääset rekisteröitymissivulle osoitteeseen: https://bookingpoint.fi/fi_FI/joinchannel/

https://bookingpoint.fi/fi_FI/joinchannel/


Ilkka Lariola

ilkka@naturaviva.fi
+358 50 376 8855

Kysymykset ja 
yhteydenotot

mailto:ilkka@naturaviva.fi

