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Etelä-Suomen johtava luontopalveluiden 
tarjoaja

Suomalainen verkkoliiketoimintaan 
keskittynyt teknologia

● Perustettu 2007

● Vuosaaren melontakeskus, Teijon luontokeskus, 

Nuuksion luontotupa, Fiskars Village

● Liikevaihto 2021  n. 850.000€

● Merkittävä osa liikevaihdosta 

verkkoliiketoiminnasta

● Digitaalisen kaupankäynnin edelläkävijä

● Perustettu 2016

● Yli 1700 käyttäjää

● Tilausten määrä 2021 > 430.000+

● Jatkuva kehitystyö

          Perustaja Natura Viva     Toimii Johku-teknologialla



Bookingpoint tähän mennessä

● Avattu 7.6.2021

● 15 kuntakumppania

● Mukana 65 yritystä ja yli 400 tuotetta

● Aloitus Etelä-Suomesta 2021

● Laajeneminen koko Suomeen alkanut



Jokainen yritys 
helposti mukaan 
merkittävään 
digitaaliseen 
myyntikanavaan

Alueet esitellään 
houkuttelevina 
kohteina ja kaikki 
alueen palvelut 
saatavilla 
samalta sivulta

Keskitetyllä 
markkinoinnilla 
parempi 
näkyvyys

Asiakkaat 
löytävät 
matkailutuotteet 
helposti yhdestä 
paikasta 

Bookingpoint yhdistää matkailualan 
yritykset ja asiakkaat



Nyt 15 kuntaa markkinointiyhteistyössä



Nyt jo lähes 400

tuotetta!

  

  

  

  



  

  

  

  

Markkinointi

NYT PÄÄLLÄ

● Some
● Google Adwords
● Sisältömarkkinointi
● visitsalo.fi

https://visitsalo.fi/kauppa/

JATKOSSA MYÖS

● Uutiskirjeet
● Alue- ja tuotekohtaiset kampanjat
● Kampanjat kumppanien kanssa

  

  

https://visitsalo.fi/kauppa/


● Johku-kauppiaiden palvelut helposti ja nopeasti myyntiin ja mukaan markkinointiin

● Yritysten on helppo liittyä ja edullista olla mukana (8% komissio,  ei vuosimaksua). 
Kauppiaiden kanssa tehdään jälleenmyyntisopimus.

● Suomen- ja englanninkielinen sivusto ja markkinointi

● Bookingpoint on myyntikanava, joka välittää kaupan. Tilaukset tulevat suoraan kauppiaiden 
omaan kauppaan. 

● Kauppias päättää itse mitä tuotteita myy Bookingpointissa. Tuotteen voi ottaa halutessaan 
myös pois myynnistä ja jatkaa myyntiä vain omassa Johku-kaupassaan. 

● Tarvittaessa tukea tuotteistuksessa, sisällöntuotannossa ja kaupallisuuden kehittämisessä

  

  

  

  

Yhteistyö Bookingpointin kanssa



● Tuotteiden saatavuus ja hinnoittelut kesäsesongille valmiiksi

● Uudet tuotteet bookingpointiin ja ilmoitus partners@bookingpoint.fi

● Tuotteiden sisällöt, kuvat ja videot kuntoon → pystytään auttamaan myynnissä

● Jos tarvitset apua tuotteistamisessa, niin apua saatavana meidän kumppaneilta

● Meille muita ehdotuksia sisällöistä tai muista huomioitavista asioista  

  

  

  

Jo mukana olevat yritykset



Ota yhteyttä ja kerron mielelläni lisää:

Ilkka Lariola
ilkka@naturaviva.fi

partners@bookingpoint.fi

Puh. 0503768855

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

  

  

  

Tervetuloa mukaan Bookingpointiin!

mailto:ilkka@naturaviva.fi
mailto:partners@bookingpoint.fi
https://bookingpoint.fi/fi_FI/joinchannel/

