ASIAKASPROFIILIT

Nykytilaa

Maalaismaisemat

Lähiruoka

Majoituksessa pyörän säilytys,
ruuanlaitto, ryhmän yhteinen ja sijainti

Tampere
Järvet

Mökkeilijä

2-3 päivän
viipymä

E-bike

Tarinat

85% matkailee Pyhä-Näsillä
tulevana kesänä

Kulttuuri

85% todennäköisyydellä
suomalainen

”pehmeät pyöräilyarvot”
Järvien Reitti

Pariskunta

Etukäteissuunnittelu

VR

Itsekseen pyöräily

Tosipyöräilijä
kavereiden kanssa

Turvallisuus

Tamperelaiset naiset

1/3 yöpyy

Kaupungeissa asuvat
pariskunnat

Oma pyörä
Peruspyöräilyä

Laiva

Tampereella ja
lähikunnissa pyöräillään

Lähimatkailu
Soratiet

Someen jaetaan

Elämisen ja olemisen helppous

Nautiskelijat

TAUSTAA
Klue on rakentanut seitsemän asiakasprofiilia ja tämän tavoitteena on konkretisoida eri kohderyhmien käyttäytymistä ja motiiveja.
Nämä ohjaavat osaltaan palvelumuotoilua ja markkinointiviestinnän suunnittelua sekä kohdentamista.
Asiakasprofiilien ajatukset on johdettu B2B ja B2C -tutkimuksista, haastatteluista sekä havainnoista.
On hyvä huomioida, että matkailija voi saapua reitistön äärelle myös eri rooleissa, esimerkiksi perheen äiti voi olla toisena ajankohtana
osa naisporukkaa.
Kaikkia suomalaisia rakennettuja asiakasprofiileja yhdistää tietynlainen intressi pyöräilyyn ja myös pyörämatkailuun. Tällä rajauksella on
haettu kohdentamista nimenomaan pyöräilyyn, johon panostaminen myös tutkimustyö antaa selkeästi tukea.
Kansainväliset esimerkit ovat hieman geneerisempiä ja pyöräily toimii mukana yhtenä elementtinä.
Tämäntyyliset segmentit ovat varsin potentiaalisia tulevaisuudessa.

WECKSTRÖMIT VAASASTA
Weckströmeillä ruuhkavuodet ovat kaukainen muisto ja näkymissä siintävät jo eläkevuodet. He ovat
liikunnallinen pariskunta, jolla on paljon vapaa-aikaa. Ovat löytäneet pyöräilyn vähän aikaa sitten ja ovat
innostuneet ottamaan pyörät mukaan myös kotimaan matkoille.
Lomalla heille on tärkeää helppous ja sujuvuus.
He tekevät usein ns. pitkiä viikonloppumatkoja - työt sallivat sen hyvin ja ostovoimaa löytyy.
Pyöräily on heille tapa kokea asioita, liikuntaa syntyy siinä samalla mukavasti.
Hien ei tarvitse virrata, mutta nähtävää pitää olla.

” Lapset kasvatettu. Aikaa on.”
Vaasa

Liisa toimistopäällikkö
Johan tuotantojohtaja
Yli 50 000 € vuodessa
/ talous

Liisa, 55 v.
Johan, 60 v.

Hyvinvointi
Matkailu

Ruoka
Kulttuuri

” Haluamme kokea helposti ja turvallisesti pyörän selässä
alueen elämyksiä. Kulttuuri ja ruoka kiinnostavat.
Omat pyörät löytyy ja ei ole kiire.”

Miten heidät tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

Pirkanmaa ja Häme kiinnostavat toki Tampereen
kautta, mutta myös tiedon lisääntymisen myötä
erityisesti järvien, suomalaisen sielunmaiseman
että kulttuurin siivittämänä.
Reitistö on helposti saavutettavissa ja seudulta
löytyy heille sopivia vaihtoehtoja.
On tärkeää, että reitti ei ole liian raskas ja
arvostavat kovasti käyntikohteita ja
taukopaikkoja.

Pyöräilijänä arvostaa

Weckströmeille tulee IlkkaPohjalainen ja se luetaan päivittäin
uutisten takia.
Tämän printtimedian kautta ei
kuitenkaan haeta vinkkejä
matkailuun, vaan siinä kanavana
toimivat Facebook sekä erityisesti
ystävät.
Liisa tykkää erityisesti tutkia
sosiaalisen median feedissä eteen
tulevia suosituksia ja myös maksettu
digimainonta toimii heidän suuntaan
mukavasti. He lukevat myös
aikakausilehtiä ja sieltä eteen tulevat
vinkit huomioidaan tarkasti.

Pyöräilijänä ärsyttää

Paperikartta

Epävarmuus

Opasteet

Huono sää, silloin ei pyöräillä

Käyntikohteet

Liian rankka fyysinen suoritus

Turvallisuus
Laatu

Kiinnostavia brändejä

Pitkät siirtymät ilman mitään
kiinnostavaa koettavaa

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi
Ruoka ja kahvilat, itse ei tehdä evästä.
Pyöräilyn lisäksi ei muita liikunnan
aktiviteetteja. Kulttuuri kiinnostaa, samoin
rentoutuminen eri muodoissaan.
Vaasassa ei ole järviä. Järvet ja
järvimaisema ovat kiinnostava asia.

Majoitus ja viipymä
Weckströmit yöpyvät Järvien Reitistöllä ja
viipyvät reissulla 2-3 vuorokautta. Näistä yksi
yöpyminen on Tampereella ja toinen
kulttuuria tarjoavassa kohteessa tai järven
rannalla. Reitistölle saavutaan autolla ja
pyörällä liikutaan sitten kohteessa.
Tutkivat myös, mitä Airbnb tarjoaa.

Tiedonhaku ja päätöksenteko
Etsivät tietoa Googlen kautta
websivuilta. Todennäköisesti
kirjoittavat hakukenttään
Tampere + pyöräily. Lähtevät
varmistamaan matkaansa
majoitusvarauksen kautta, muut
asiat seuraavat sitä.
Tekevät päätöksen reissuun
lähdöstä ja valinnoista ajoissa.
Ovat siinä määrin ns. perinteisiä
matkailijoita.

Seura
Weckströmit ovat
sosiaalinen pariskunta,
jolla on laaja
ystäväpiiri. He
kuitenkin haluavat
nauttia pyöräilystä
pääasialisesti
kahdestaan, koska
näin pystyvät varmasti
tekemään sellaisia
reissuja, jossa
molemmat viihtyvät.
Kyllä reissuja heitetään
myös kaveriporukalla,
mutta silloin pyörät
pysyvät kotona.

TIINA TAMPEREELTA
Tiina sporttinen ja reipas nainen Tampereelta. Paljasjalkainen kaupunkilainen hän ei kuitenkaan ole,
vaan muutti Tampereelle aikoinaan opiskeluiden takia. Tiina on aina tykännyt pyöräilystä, mutta
hurahtanut tähän nyt pari vuotta sitten enemmän. Hänellä on käytössään työnantajan mahdollistamana
laadukas työsuhde e-bike, joka mahdollistaa pidemmätkin reissut kätevästi.
Tiina tekee usein ns. päiväretkiä lähiseudulle ja pari kertaa kesässä hän myös yöpyy Järvien Reitillä.
Hän viihtyy itsekseen pyörän päällä, mutta pidemmille reissuille mukaan lähtee ystävä tai pari.
Tiinalla on halu kokea uusia asioita reitistön varrella, silloin kun liikutaan ulos iltalenkkimaisemista.
Kuttuuri ja tarinat kiehtovat.

Parisuhde. Yksi lapsi, murrosikä.

Tuotantopäällikkö

Tampere

Yli 50 000 € vuodessa

45 v.

Luonto
Liikunta

Ruoka
Kestävä kehitys

” Tiina tuntee Järvien Reitin hyvin. On kiinnostunut uusista
asioista. Hän pyöräilee usein myös ystäviensä kanssa”

Miten hänet tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

Tiina toki tuntee jo Järvien Reitistöä,
mutta hänelle on hyvä muistuttaa sen
olemassaolosta, uutuuksista ja
palveluista.

Tiina asuu Tampereella ja siksi Järvien Reitti on
luonnollinen valinta.

Tiina käyttää aktiivisesti sosiaalista
mediaa, lukee blogeja ja etsii tietoa
webistä.

Hänelle pyöräily on sekä liikuntamuoto että tapa
kokea ympäristöä ja hankkia uusia kokemuksia.

Hänellä on myös laaja ystäväpiiri,
jonka sanaan Tiina luottaa.

Järvien Reitin laajentuminen on hyvä juttu Tiinan
mielestä, koska etsii tietoa nimenomaan ko.
brändin kautta.

Tiina lukee myös ns. naistenlehtiä ja
siellä näiden vinkin sekä artikkelit
ovat hänestä hyvin kiinnnostavia.

Pyöräilijänä arvostaa

Pyöräilijänä ärsyttää

Maisemat

Ruuhkaisuus

Turvallisuus

Pitkät välimatkan ilman ”näkemistä tai taukoa”

Kuntoilu

Roskat

Ekologisuus

Hurjastelevat autot

Palvelut, kun pyöräillään ryhmässä

Kiinnostavia brändejä

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi
”Iltalenkillä” Tiina ei käytä palveluita, mutta
pidemmillä ns. päiväreissuilla hän käyttää
ravintolapalveluita ja hyvinvointiin liittyviä palveluita.
Lisäksi uusissa kohteissa hän tutustuu myös
esimerkiksi näyttelyihin ja museoihin.
Viikonloppureissulla hän yöpyy mielellään
maatilamajoituksessa ja arvostaa ruuhkattomuutta.

Majoitus ja viipymä
Pari kertaa kesässä Tiina tekee
reissun, joka sisältää myös yöpymisiä.
Tällöin mukana on myös ystäviä ja
matkaa taitetaan pyörällä - ehkä
joskus myös laivallakin.

Tiedonhaku ja päätöksenteko
Tiina juttelee paljon ystäviensä
kanssa ja hakee sitä kautta myös
tietoa Järvien Reitistöstä.
Tiina tekee päätöksiä pyöräilystä
lyhyellä varoitusajalla ja usein myös
sääennusteita tutkaillen varsinkin
silloin kun kyse ei ole yöpymistä
sisältävistä reissuista.

Seura
Tiina on sosiaalinen
nainen ja hänellä on
laaja ystäväjoukko.
Ystävistä osa harrastaa
myös pyöräilyä ja
usein Tiina tekeekin
heidän kanssa yhteisiä
lenkkejä ja reissuja ns.
naisporukassa. Tällöin
on erityisen tärkeässä
asemassa
käyntikohteet ja
yöpymisessä laatu
sekä oheispalvelut
saunomisesta
illanviettoon.
Seurassa pyöräily ei
kuitenkaan ole Tiinalle
ns. must have asia,
vaan pyörän selkään
on mukava hypätä
myös itsekseen.

HEIKKISET VANTAALTA
Heikkisten perhe on tyypillinen suomalainen perhe, joka elää normaalia onnellista elämää suomalaiseen
arvopohjaan uskoen.
Arki on heillä hektistä ja sitä ohjaavat työt, koulut ja harrastukset. Voidaan sanoa, että Heikkiset ovat aktiivista
porukkaa. Heillä on myös laaja ystävä- ja tuttavapiiri, joiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisen
epäsäännöllisesti.
Lomalla on tärkeää, että perhe saa olla yhdessä.
Heikkiset ovat haaveilleet omasta kesämökistä jo pitkään, mutta päätyneet kuitenkin vuokraamaan
mökin. Tässä heitä viehättää helppous ja mahdollisuus vaihtaa maisemaa kätevästi. Voi olla, että omaa
mökkiä ei hankitakaan.
Heikkisten äiti Sanna on harrastanut maantiepyöräilyä jo pitkään, joskin nyt oma aika on niin kortilla, että
tämä on ollut hiukan tauolla. Isä Antti on löytänyt maastopyöräilyn juuri. Pyöräily on yhdessä kuitenkin juuri
nyt hieman haasteellista lapsiperheen arjen myötä. Lomalla siihen on mahdollisuus.
Kolme lasta. Kaksi koulussa,
yksi päiväkodissa.
Vantaa

Sanna, sairaanhoitaja
Antti, myyntipäällikkö
50 000 € vuodessa / talous

40 v.

Liikunta
Hiihto

Lasten harrastukset
Yhdessä puuhastelu

” Heikkiset ovat liikunnallinen perhe. He arvostavat perheen yhteistä
aikaa, mutta toisaalta vanhemmat nauttivat myös hetkistä, jolloin on
mahdollista tehdä omia hommiaan. ”

Miten heidät tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

Heikkiset eivät itseasiassa valitse Järvien Reittiä,
vaan vuokramökin, joka sijaitsee reitistöllä. Se voi
olla esimerkiksi Ruovesi tai Vesilahti.
Valitsevat kohteen järvimaiseman ja palveluiden
saavutettavuuden kautta.
Heikkiset hoksaavat olevansa Järvien Reitistöllä
googletettuaan pyöräilyä ja valittua seutua. Se
ilahduttaa heitä kovasti.

Pyöräilijänä arvostaa

Heikkiset seuraavat aktiivisesti
sosiaalista mediaa.
Sanna pitää myös omaa lapsiperheen
arkeen ja hyvinvointiin liittyvää
blogia, mutta vain ihan harrastuksen
vuoksi. Onpa sitten mitä muistella,
kun lapset ovat isompia.
Heillä on laajentunut tuttuva- ja
ystäväpiiri lasten harrastusten myötä.
Nämä kanavat on myös hyvä keinoja
hakea tietoa omien pohdintojen
tueksi.

Pyöräilijänä ärsyttää
Jos lupaukset eivät vastaa todellisuutta

Oma aika ja rauha

Eksyminen

Opasteet

Ajan tuhlaaminen sähläämiseen

Paperikartta

Autot

Kiinnostavia brändejä

Ovat mökkeilijöitä, mutta tekevät kyllä loman aikana
päivittäin vierailuita lähialueelle ja tietenkin kerran
Särkänniemeen.
He käyttävät päiväreissullaan rahaa ja palveluita mukavasti,
tästä pitää jo huolen lapsiperheen perustarpeet ruokailuista
ja erilaisista aktiviteeteista.
Sannalla oma pyörä, Antti vuokraa jos läheltä löytyy. Jos ei,
Antille voi riittää myös lenkkeily.

Majoitus ja viipymä
Viipyvät noin viikon verran ja
majoittuvat koko reissun ajan
samassa kohteessa (vuokramökki).
Mökiltä tehdään reissuja ympäri
seutua päivittäin.

Uudet kokemukset

Helppous lähteä pyöräilemään

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi

Tiedonhaku ja päätöksenteko
Pyrkivät varaamaan mökin ensisijaisesti
suomalaisen palveluntarjoajan kautta (esim.
Lomarengas), mutta ovat tehneet varauksia
myös Airbnb:n kautta.
Vertailevat vaihtoehtoja paljon ja käyttävät
tähän myös aktiivisesti Googlea.
Haluavat varata mökin ajoissa, mutta pohtivat
myös peruutusehtoja lapsiperheenä. Päätös
tehdään kuitenkin ajoissa.

Seura
Kesän mökkiloma
lomaillaan perheen
kesken, vaikka
muutoin Heikkiset
ovatkin sosiaalista
porukkaa yleisesti
ottaen.
Heikkisen Sanna ja
Antti eivät halua
pyöräillä lasten kanssa.
Siinä on mukana
säätöä liikaa. He
priorisoivat nämä
hetket itsellensä.
Sanna pyöräilee
mökkiloman aikana
pari kertaa ja Antti
vähintään kerran.

TERO TURUSTA
Tero on pyöräilijä. Hän viettää satoja tunteja vuodessa pyörän selässä - pääasiallisesti maastossa, mutta myös
asfaltilla. Viimeisimpänä hän on löytänyt lajivalikoimiinsa gravelin, jonka kautta Etelä-Suomen hiekka- ja
metsäautotiet ovat tulleet tutuiksi.
Hän panostaa erittäin paljon varusteisiin ja pyöriin. Hän on uskollinen valitsemilleen brändeille ja kun on kyse
pyöräilystä, kelpaa vain paras ja uusin. Tero matkustaa mielellään pyöräilykokemusten perässä niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lomalla ja työmatkoilla hänellä on usein pyörä mukana ja suunnitelmia sekä
päätöksiä tehdään vahvasti myös pyöräilyn ehdoilla.
Asiakkaana Tero on vaativa. Hän arvostaa laatua ja on valmis myös maksamaan siitä. Vaikka lomalla pyöräily
onkin pääroolissa, hän panostaa majoitukseen ja nauttii mielellään hyvästä ruuasta ravintoloissa.
Tero osallistuu myös pyöräilytapahtumiin, ei nykyisin enää voitonmaku suussa, vaan haastaakseen itseään.

Parisuhteessa

Projektipäällikkö

Turku

Yli 50 000 € vuodessa

35 v.

Pyöräily
Tekniset laitteet

Hifistely
Matkailu

” Tero tulee Järvien Reitille pyöräilemään. Loman ohjelma
suunnitellaan pyöräilyn kautta.”

Kuva @ Sami Tyynelä.
Käyttö ilman lupaa kielletty.

Miten hänet tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

Tero on kuullut Järvien Reitistä kavereiltaan, jotka
harrastavat maantiepyöräilyä. Järvet ja
kumpuilevat maalaismaisemat kutsuvat Teroa.
Tero tutkii etukäteen reitit ja suunnittelee päivän
ohjelman pyöräilyn kautta.
Järvien Reitillä on hyvä määrä ajettavaa myös
Teron tapaiselle pyöräilijälle.

Pyöräilijänä arvostaa
Vaativuus
Hyvä asfaltti
Monipuolisuus
Pyöräilevät ystävät ja hengenheimolaisuus
Bike Friendly palvelut
GPX ja muu data

Kiinnostavia brändejä

Tero on hiukan hankalasti
tavoitettavissa. Hän liikkuu kyllä
sosiaalisessa mediassa vedessä kuin
kala vedessä ja kommentoi myös
aktiivisesti pyöräilyyn liittyviä asioita.
Usein hänen näkemyksiään myös
arvostetaan.
Tero kommunikoi todella paljon
erilaisissa ns. dark social -ryhmissä,
joita ovat esimerkiksi
pyöräporukoiden Whatsapit. Jos
niissä kohde saa osakseen
hyväksyntää tai jopa hehkutusta,
ollaan vahvoila.

Pyöräilijänä ärsyttää
Säätäminen ja ylimääräiset häiriötekijät
Huonokuntoiset tiet, jos ajetaan roadia
Tiedonsaannin hankaluus
Vajavaiset reittikuvaukset
Toimimattomat palvelut, jotka häiritsevät pyöräilyä

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi
Tero on reitistöllä ensijaisesti pyöräilemässä. Sen
suurempia muita aktiviteetteja hän ei harrasta, mutta
syö kuin hevonen. Ja ostaa ruokansa ravintolasta.
Pyöräilyn päätteeksi maistuu kyllä muutama olut myös,
ei niin hampaat irvessä olla toki.
Hän käyttää kyllä valitsemiinsa palveluihin mukavasti
rahaa, ei pihtaile.

Majoitus ja viipymä
Tero yöpyy reissullaan 2-3 päivää.
Hän valitsee todennäköisesti hotellin,
mutta siinä pitää olla asianmukaiset
huolto- ja pesumahdollisuudet niin
miehelle kuin kalustollekin. Jos ei ole,
Tero ei tule.

Tiedonhaku ja päätöksenteko

Seura
Tero pyöräilee
mielellään
kavereidensa kanssa samalla tasolla
pyöräilyä harrastavien
kanssa. Muuten ei
pyöräily ole pyöräilyä.

Tero tykkää speksata ja vertailla. Hän
haluaa vakuuttua valinnoistaan.

Joskus Tero liikkuu
myös avopuolisonsa
kanssa reissuissa, joka
ajaa e-bikella. Näin
pariskunta pystyy
yhdessä harrastamaan
pyöräilyä, usein
kyseessä on tuolloin
gravel.

Päätökset reissuun lähdöstä hän
tekee kuitenkin vasta noin pari
viikkoa ennen reissua. Se nyt vain on
muodostunut tavaksi.

Ei Tero kaihda
yksinkään pyöräilyä,
mutta sitä tulee tehtyä
kotiseuduilla ihan
riittävästi.

Dark social -ryhmät ja sosiaalinen
media. Sieltä syntyy kipinää ja tätä
jatketaan Googlen kautta.

MARKKU MAASTURI
Markku on vähän kuin Tero, mutta ns. maastoversio ja asuu Järvien Reitistöllä. Tarkasti ottaen Lempäälässä,
josta pendelöi päivittäin töihin toimistolle Tampereelle. Paikallinen kaveri siis, ei suoraan matkailija.
Mutta, toisaalta taas potentiaalinen matkailija reitin sisällä, kunhan tämä tunnistetaan.
Hän tuntee Pirkanmaan maastopyöräilyreitit ja on tuttu näky niin Jämillä kuin Sappeenkin poluilla.
Markku pyöräilee harvoin yksin - hänellä on vakiintunut ajoporukka.
Markku ei koe olevansa matkailija pyöräillessään Järvien Reitistöllä.
Hän on paikallinen pyöräilijä, joka ajelee tutuilla seuduillaan. Pyörämatkailijana hän kokee olevansa Lapissa,
jossa käy vähintään kerran kesässä.

Sinkku

Asiakaspalvelija

Lempäälä

n. 30 000 € vuodessa

30 v.

Maastopyöräily
Tekniset laitteet

Musiikki
Laskettelu

” Markku ajaa maastopyörällä. Hän on lokaali ja tuntee paikat.”
Kuvaan ei ole oikeuksia.

Miten hänet tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

Samantyyppistä käyttäytymistä kuin
Terolla. Sosiaalinen media, omat
keskustelukanavat ja dark social.
Laaja kaveripiiri, joista suurin osa
harrastaa pyöräilyä.

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi
Tekee kavereiden kanssa silloin tällöin
viikonloppureissuja - Jämi ja Sappee erityisen
tuttuja.
Tälllöin lounasta nautitaan ns. ulkona, mutta
muutoin palveluiden hyödyntäminen niukkaa.
Baarit kiinnostavat kyllä.

Hän asuu reitistöllä ja valitsee sen useimmiten
tietämättään.

Majoitus ja viipymä

Markku on ylpeä kotiseudustaan ja sen
maastopyöräreiteistä. Näistä toki iso osa on ns.
tietäjät tietävät -henkisiä, jotka eivät näy kartoissa
tai reittipalveluissa.

2-3 päivää mökissä. Tärkeä päästä
huoltamaan pyörää. Majoitus
pyritään varaamaan Airbnb:n kautta.

Seura
Seura on Markulle
todella tärkeää ja hän
pyöräilee harvoin
yksin.

Pyöräilijänä arvostaa

Pyöräilijänä ärsyttää

Haasteet

Jos ”omilla” reiteillä liikkuu liikaa muita

Vaihtelevuus

Ruuhka

Hyvä seura ja hengenheimolaisuus

Roskat

Omat kotiseudut

Vääränlainen markkinointiviestintä

Tapahtumat

Kiinnostavia brändejä

Tiedonhaku ja päätöksenteko
Tuntee hyvin Järvien Reitistön ja ei
siitä suoraan hae kovin paljon tietoa.
Välttämättä ei tiedä sen
olemassaolosta edes, koska toimii
MTB:n ehdoilla.
Päättää yöpymisiä sisältävästä
reissusta myöhään, noin pari viikkoa
ennen.
Perus-iltalenkit menee rutiinilla.

Seuran kannalta
Markku on myös
matkailun
liiketoiminnan
kannalta kiehtova
tapaus - heidän
intresseissään on
myös erilaiset
tapahtumat ja
kokoontumiset. Ovat s

AVIOPARI MÜLLER HANNOVERISTA
Thomas ja Susanne Müller ovat vielä työssäkäyvä saksalainen pariskunta, jolla on mukavat tulot ja
mielenkiinto matkustaa. Kotona Hannoverissa he elävät aktiivista elämää ja viettävät paljon aikaa
ulkona.
Matkustaessaan he saapuvat hyvin valmistautuneena. He ovat tutkineet määränpään tarjontaa ja
heillä on monia ideoita matkan joka päivälle. Lomalla heille on tärkeää laatu/hintataso ja siisteys.
Lomat myös varataan mahdollisimman ajoissa.
He arvostavat paikallisia eroja ja ovat vierailleet monissa eri maissa. Uusien eksoottisten makujen
kokeilu ja vierailu paikallisissa kohteissa kiinnostaa.
Pohjois-Euroopassa heitä kiinnostaa luonnon läheisyys ja avaruus.
Pyöräily on tapa nähdä kohdetta, tutustua sen erityispiireisiin ja päästä paikasta toiseen.

”Poika opiskelee ja poissa
kotoa.”
Hannover

Susanne, vastaanottoapulainen
Thomas, veroneuvoja
Yli 50 000 € vuodessa
/ talous

Susanne, 53v.
Thomas, 55v.

Ruoka, viini
Musiikki

Terveelliset elämäntavat
Aktiiviloma

”Mukavan pyörä-laivaretken jälkeen olisi ihana kokeilla oikeaa
suomalaista saunaa ja pulahtaa uimaan.”

Miten heidät tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

• Lyhyt matka lentoasemalta, mutta kuitenkin jo
luonnon helmassa.
• Kuvat upeista järvimaisemista internetissä ovat
herättäneet kiinnostuksen.
• Haluaa olla aktiivisia lomalla, mutta eivät tule
suorittamaan, vaan nauttimaan monipuolisesta
tarjonnasta ja kokemuksista.

Matkailijana arvostaa

• Hyvin riippuvainen digitaalisista
alustoista, koska haluavat etukäteen
suunnitella matkan pääkohdat, joten
on tärkeä tarjota erinomaiset tiedot
internetin kautta sekä yleisimmissä
sosiaalisen median alustoissa.
• Kysyy vinkkejä ja vertaa
muistiinpanoja kansainvälisen
tuttavaverkoston kanssa, joilla on
samanlaisia kiinnostuksen kohteita.
• On aiemmin käyttänyt
erikoismatkatoimistojen palveluja ja
todennäköisesti kysyy neuvoja ennen
päätösten tekemistä. Ei välttämättä
varaa matkatoimiston kautta koska
ovat riittävän IT-osaavia.

Matkailijana ärsyttää

• Valinnanmahdollisuus

• Liian tekninen

• Tietoa paikallisesta kulttuurista

• Vaara tai riski

ja historiasta
• Uudet tavat ja maut
• Oppia uutta

Kiinnostavia brändejä

• Epävarma aikataulu tai epäluotettavat
tiedot

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi
• Pyöräily on tapa liikkua paikasta toiseen
• Hyvä ruoka ja juoma
• Matkan varrella olevat elämykset
• Siirtymäpalvelut

Majoitus ja viipymä
• Varmasti yli viikon kokonaisviipymä mutta
yhdessä kohteessa noin 1-2 yötä.
• Laadukas, mutta hinnaltaan keskitasoinen
majoitus

Tiedonhaku ja päätöksenteko
• Arvostaa hyvin kuvitettua, vähintäänkin
kaksikielistä nettitarjontaa jossa
vaihtoehdot kuvataan hyvin.
• Suositukset aiemmilta asiakkailta
nettisivuilla tai johtavilla
matkailualustoilla kuten TripAdvisor
auttavat varmistamaan päätöksen.
• Hyvä palaute tuttavilta tai
luottomatkatoimistolta tärkeää.

Seura ja
vaatimukset
• Matkalla
kahdestaan
• Matkailijoina aika
omatoimisia mutta
arvostavat
paikallista
tuntemusta ja
suosituksia.
• Terveellinen ruoka
missä paikallisia
vivahteita
• Jos mahdollista,
arvostaa kestävän
kehityksen
mukaisia
vaihtoehtoja

NUORTEN AIKUISTEN RYHMÄ BENELUX-MAISTA
Dirk Janssens, Klaus De Smet, Jan Vermeulen ja Marie Vandroogenbroeck
ovat opiskelijoita Rotterdamin yliopistossa. He tekevät osa-aikatöitä opiskelun
ohessa ja ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia sekä monikulttuurisesti
valveutuneita.
Lomalle he matkustavat kaveriryhmässä. Ilmastosyistä ja joustavuuden
turvaamiseksi matka kulkee pääosin rinkkamatkatyyliin junassa. Yleinen
reissusuunnitelma on lähtiessä selvä, mutta yksittäinen päiväohjelma ja
paikallinen viipymä selviää vasta paikan päällä. Matkabudjetti on rajattu ja
hyvät hinnat kiehtovat.
Pohjoismaissa kiehtoo elämän maan- ja luonnonläheisyys sekä teknologian
sulautuminen arkea helpottamaan.
”Elämä edessä ja kaikki ovet
auki”

Opiskelijoita

Rotterdam

Alle 30 000 € vuodessa
/ per hlö

Dirk, 23v
Klaus, 24v
Jan, 22v
Marie, 23v
Hengailu
Valokuvaus

Luonto
Uudet kokemukset

”Suomen järvimaisemat näyttävät upeilta, mutta mitä siellä voi tehdä? ”

Miten heidät tavoittaa?
Miksi Järvien Reitti?

• Tampere keskipisteenä tarjoaa palveluita ja
sopivan tukikohdan, johon näyttää pääsevän
helposti julkisilla
• Järvimaisema kiehtoo, varsinkin sen rentous ja
mahdollisuus mukavaan oleskeluun ryhmässä

• Pääasiassa kommunikoivat
Instagramissa ja viestisovelluksin
kuten WhatsApp tai Telegram.
Opiskelijoina toki myös kevyt
läppäri on aina matkassa.
.
• Eivät käytä aktiivisesti sähköpostia
muuten kuin työympäristön
vaatimana, yliopistollakin
kommunikointi toimii Teams’n tai
viestiryhmien kautta.
• Saavat uutisensa sosiaalisen
median välityksellä ja kaveripiiristä.

Matkailijana arvostaa

Matkailijana ärsyttää

• Julkisen liikenteen palveluja

• Tiedon saannin hankaluus

• Hyvähintaisia ja helposti löytyviä

• Ei digitalisoidut palvelut

vuokrauspalveluja muine tarvittavine
varusteineen kuten kypärät, jne.
• Reittivinkit ja helppokäyttöiset digikartat

Kiinnostavia brändejä

• Rajatut aukioloajat, huonot yhteydet ja
rajoittavat säännöt kuten peruutusajat

Palvelut ja aktiviteetit pyöräilyn lisäksi
• Elämystapaiset kokemukset kuten yö
nuotion vieressä tai uimareissu
metsälammelle
• Suomalaiset erikoisuudet kuten
lavatanssit
• Paikalliset ruokakokeilut

Majoitus ja viipymä
• Haluaa nähdä ja kokea paljon
joten yhdessä kohteessa vain 2-3
yötä
• Majoitus ryhmän koolle sopiva,
ideaali-tapauksessa airbnb
kämppä tai mökki, ehkä hostelli

Tiedonhaku ja päätöksenteko
• Digi-natiiveina ovat kotonaan
netissä ja useimmiten
mobiililaitteen kautta.
• Haluavat etsiä tietoa, varata ja
ostaa digitaalisesti kaiken
mahdollisen - prosessin pitää olla
helppo eikä vaatia soittamista tai
paperia, valitsevat mieluummin
nettichatin tai SoMe /WhatsApp
viestityksen palveluntarjoajan
kanssa.

Seura ja
vaatimukset
• Matkalla
ryhmässä
• Laittavat itse
ruokaa, ostavat
eväät tai käyvät
itsepalvelu/
pikaruokaravintolassa
• Siirtymät
paikasta
toiseen oltava
helppoja
• Repun/ rinkan
säilytysmahdollisuus

MITÄ ASIAKASPROFIILIT
TOIVOISIVAT
KEHITTETTÄVÄN?

Vaikka seudut ovat tuttuja, hyvä tuoda esiin niiden
Lyhyempiä reittejä siten, että palveluita
enemmän reittien varrella.
Hiekka- ja soratiet mukavia ajaa, niitä lisää.
Matkapaketit. 2-4 päivän valmiita reissuja
Järvien Reitille, jossa suunniteltu majoitukset ja palvelut
sekä pyöräily.
Reittikuvauksissa olisi mukava nähdä enemmän
paikkoja ja palveluita.
E-bike

tarinoita ja erityispiirteitä. Aina löytyy uutta ja
mielenkiintoista.
Hiekka- ja sorateiden varsilla paljon nähtävää. Niissä
paljon mahdollisuuksia ja ovat myös turvallisia.
MTB voisi kiinnostaa myös, mutta opastusta tarvitaan
Palveluita voisi olla lisää reittien varrella taajamien
ulkopuolella. Tai sitten voisi suunnitella hieman
lyhyempiä reittejä kuntien keskusten ympärille, niin
kuin nyt on maisemareitti Tampereella.
Bike Friendly palvelut

Myös muun kuin Tampereen tarjonta esiin.
Vuokrakalusto kiinnostaa myös silloin kun matkaillaan.
Mistä löytyy tietoa muista kun maantiellä
ajettavista reiteistä?
Lapset kasvavat ja kohta heitäkin voi ottaa mukaan
pyöräilemään.

Digitaaliset reittikuvaukset Komootiin,

Tapahtumia

Outdooractiveen
tai muuhun vastaavaan.

Kansallispuistot

Kuvia reiteiltä ja dataa pelkän GPX-filen rinnalle.
Uudet MTB-reitit
Gravel -reitit
Pyörän pesupaikat
MTB -reitit
Erikoiskaupat
Tapahtumia
Bike Friendly majoitus ja palvelut

MITEN PROFIILIT
SUHTAUTUVAT TOISIINSA?

SUURI KIINNOSTUS PYÖRÄILYYN

SUURET ODOTUKSET
MUISTA MATKAILUPALVELUISTA

PIENET ODOTUKSET
MUISTA MATKAILUPALVELUISTA

PIENI KIINNOSTUS PYÖRÄILYYN

SUURI VAIKUTTAVUUS MATKAILULIIKETOIMINNAN KANNALTA

KOHDERYHMÄ PIENI

KOHDERYHMÄ SUURI

PIENI VAIKUTTAVUUS MATKAILULIIKETOIMINNAN KANNALTA

