


Verkkonäkyvyys ja asiakaspalvelu 

palauttivat asiakasvirrat
CASE Airport Hotel Bonus Inn 
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Yritys:

Airport Hotel Bonus Inn 

”Tavoitteena on olla netissä oikealla 

hinnalla ja oikeassa paikassa ja hyvän 

kumppanin kanssa. Se takaa sen, että 

meillä on hyvät edellytykset kasvaa 

kannattavasti” 

Johannes Jääskeläinen 

Markkinointijohtaja 

Toimiala:
Hotelli- ja ravintolapalvelut

Haaste:
Liiketoiminnan tehostaminen, 

verkkolöydettävyys ja sisään 

tulevien puheluiden haltuunotto, 

sekä asiakaspalautteen 

hyödyntäminen. Ratkaisu:
Kokonaisvaltainen strateginen 

kumppanuus. Aloitus chat- ja 

puhelupalvelusta ja asiakas-

palautteesta, laajennus Google 

hakusanamainontaan, analytiikkaan 

ja hakukoneoptimointiin verkko-

lo ̈ydettävyyden parantamiseksi.

Tulokset:
Bonfinnin liikevaihto kasvoi yli 

20%. Hotellivaraukset 

kasvoivat omien sivujen kautta 

122% ja euromääräinen kasvu 

oli 103%. 

Liikevaihto:
4,36 M € (2015) 

Perustettu:
1995 



Haaste



Airport Hotel Bonus Inn oli jäädä kilpailijoiden 

jalkoihin, kun asiakkaat eivät löytäneet hotellia 

verkosta ja asiakkaiden tiedusteluihin ei ehditty 

reagoimaan tarpeeksi nopeasti. Yritys menetti 

asiakkaita. 

Oli löydettävä keino, jolla yksityinen hotelli pystyi kilpailemaan suuria 

ketjuja vastaan. Lisäksi ratkaisun piti olla kustannustehokas. Myös 

asiakaspalvelu tuli nostaa uudelle tasolle.

”Tilanne vaati pikaista korjausta. Verkkolöydettävyys ja 

asiakkaiden parempi palvelu saatiin kohdalleen Fonectan avulla. 

Bonuksena saimme yksityiskohtaista ymmärrystä omasta 

toimialasta, suhteestamme kilpailijoihin ja markkinoinnin 

mahdollisuuksista.”

Fonectan asiantuntijan avulla asiakas ymmärrys 

digitaalisesta markkinoinnista ja sen 

kokonaishyödyistä kasvoi.



Airport Hotel Bonus Inn paini puoli vuotta löydettävyys- ja 

resursointihaasteiden parissa, jotka maksoivat heille satoja asiakkaita 

kuukaudessa. Henkilökunnan määrää ei ollut järkevää lisätä vaan oli 

löydettävä kannattavampi ja joustavampi ratkaisu. Asiakkaat ovat 

erittäin hinta- ja laatutietoisia, mikä vaatii palveluntarjoajalta jatkuvaa 

hereillä oloa.

”Hotelliliiketoiminta, ja erityisesti lentokentän lähialueella, on 

jatkuvassa hintasodassa, jolloin verkkonäkyvyys ja löydettävyys ovat 

avainasioita. Heti seuraavaksi asiakkaat keskittyvät hintaan”, kertoo

Johannes Jääskeläinen.

Lähtötilanteessa kotisivut löytyivät Googlen hauissa vasta sivulla 3-4. 

Lisäksi tiedot haussa olivat täysin epäoleellisia, hakusanoista 

puhumattakaan. Fonectan asiantuntijan avulla asiakas pääsi aivan eri 

tavalla Googlen palveluiden pariin. Ymmärrys digitaalisesta 

markkinoinnista ja sen kokonaishyödyistä kasvoi.  

”Tavoitteemme oli saada varaukset omien 

sivujen kautta, jolloin komissiot ja kulut jäävät 

minimiin. Kyseessä on merkittävä säästö.”  



Ratkaisu



Oikeista digityökaluista tehoa 

liiketoimintaan
Tavoitteiden asettamisen jälkeen kartoitettiin mahdollisia 

ratkaisuja ja heikkouksia. 

”Kotisivut eivät toimineet riittävällä tasolla. Oikein hyödynnettynä 

optimointi ja analytiikka ovat ensiarvoisen tärkeät liiketoiminnan 

kehittämiselle”, toteaa Fonectan Erno Suodenjoki. 

Kartoitusvaiheen tuloksena Fonectan oli mahdollista tarjota 

työkaluja, joiden avulla hotellin asiakaspalvelu, markkinointi ja 

myynti saatiin toimimaan mahdollisimman tuloksellisesti. 

”Nopeasti syntyi tunne, että näillä digitaalisilla ratkaisuilla meillä 

on iso kokonaisuus luotettavassa hoidossa. Löysimme 

kumppanin, joka nostaa meidät ja kilpailukykymme uudelle 

tasolle. Nyt voimme muun johdon kanssa keskittyä muihin 

tärkeisiin hallinnollisiin tehtäviin, myyntiin ja operatiiviseen 

johtamiseen”, Jääskeläinen kertoo.



Mittarit ohjaavat markkinointia
Bonus Innin kotisivujen hakusanat optimoitiin ja 

verkkolöydettävyys parani huomattavasti. Analytiikka otetiin 

käyttöön ja viritettiin palvelemaan liiketoiminnan mittareita ja 

tavoitteita. Kohdennettu markkinointi otettiin käyttöön. 

Asiakaspalauteprosessi uudistettiin ja palautetta kerätään nyt 

systemaattisesti asiakaspalvelun jatkuvan kehittämisen 

pohjaksi. Asiakkaiden tiedustelupuhelut ulkoistettiin Fonectalle, 

mikä tuo joustoa ruuhkapiikkeihin ja vapauttaa resursseja 

henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.

”Tähän mennessä olemme laittaneet yhdessä perusasioita 

kuntoon Googlen ratkaisujen avulla, eli hakusanaoptimointi ja 

digilöydettävyys kartoissa. Tämä on jo tuonut asiakkaalle 

merkittävää uutta asiakasvirtaa. Seuraavaksi keskitymme 

laatuun eli seuraamme asiakaspalautteita Fonectan QR-

koodityökalun avulla”, Erno Suodenjoki Fonectalta kertoo.

”Kotisivujen hakusanat optimoitiin 

verkkolöydettävyyden 

parantamiseksi. Analytiikka 

mahdollistaa ajankohtaisen 

mittaamisen ja asiakaspalautteen 

keruu tähtää 

asiakastyytyväisyyden 

parantamiseen.”

Näin tehtiin



Tulokset



Asiakasvirta uuteen nousuun
Airport Bonus Inn -hotellin asiakaspalvelun nopeus, laatu ja 

resursointi paranivat merkittävästi. Ruuhkahuiput pystytään 

nyt hoitamaan joustavasti ja kustannustehokkaasti. Fonecta 

tarjosi kustannustehokkaan ratkaisun juuri oikeaan 

tarpeeseen. 

Käyttöasteet ovat kasvaneet ja kanta-asiakaskunta 

kasvaa. Nyt varaukset omien sivujen kautta ovat 

kasvaneet 122% ja tuotto on yli 100% edelliseen 

vuoteen verrattuna, mikä kertoo ratkaisun 

toimivan yli odotusten. 

”Puoli vuotta menetimme kauppaa, ennen kuin löysimme 

Fonectan kumppaniksemme ja saimme ratkaisun 

toimintakuntoon. Emme olisi koskaan ymmärtäneet Google-

mainonnan etuja, jos Fonectan yhteyshenkilö ei olisi meille 

niitä avannut”, toimitusjohtaja Petri Vehmas kertoo. 

Googlen mainonta nosti 

yrityksen hakutulosten 

kärkeen. Verkkosivujen 

sisältö päivitettiin myyväksi 

ja houkuttelevaksi.



Tavoitteet ja odotukset 

ylittyivät
Optimoinnin ja oikeanlaisen sisällön lisäksi Airport

Bonus Inn on ansainnut Googlen arvostuksen, mikä 

nostaa hakutuloksen ja sisällön luonnollisesti 

kärkitulosten joukkoon. Bonus Inn löytyy

ensimmäisenä useilla hakusanoilla suomeksi ja 

englanniksi. Asiakas ohjataan mainoksesta

hakusanan mukaan oikeaan kohtaan sivulle. Myös

hotellin muita palveluita nostetaan esille. esim. 

kokous- ja saunatilat sekä ryhmäpalvelut.

“Fonectan ratkaisukokonaisuus auttoi kohdistamaan 

myyntiviestit ja -resurssit oikein. Tuloksena oli omien 

kotisivujen kautta tehtyjen varausten tuplaantuminen 

sekä hotellin käyttöasteen kasvu ja löydettävyyden 

parantuminen“, kertoo Johannes Jääskeläinen.



Mitä saavutettiin

122% 
Varaukset omien 

kotisivujen kautta ovat 

kasvaneet 122%.

+100%
Tuotto on yli 100% 

edelliseen vuoteen verrattuna.

20%
Liikevaihto kasvoi yli 20%.




