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Tarbija teekonna samm:
Inspiratsioon & planeerimine

trend:
filtrimull

Vaatamata lõpututele internetis pakutavatele
ressurssidele elavad tuleviku reisijad filtrimullides, mille
on loonud isikupärastatud algoritmid ja ühetaolised
sotsiaalvõrgustikud. Turismitooted peavad reisija
vaateväljas püsimiseks kõvasti vaeva nägema.

Filtrimulli lõhkemine:
#HYGGE



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: FILTRIMULL

Kas teie turismitoode on pidevalt muutuvas inspiratsioonimaastikul piisavalt nähtav? Kuidas satuvad
tarbijad teie toote peale? Milliseid teisi kanaleid peaksid kasutama?

Kas arvate, et kliendid peavad teie turismitoodet kogemuseks, mida nad soovitaksid sõpradele või veebis?
Kuidas saaksite julgustada neid seda rohkem tegema?

Kas teil on selge ülevaade oma sihtgrupist/sihtgruppidest?

Kas teie sihtgrupp leiab hõlpsasti infot toote kohta, eeldades, et nad kasutavad algoritme otsingu
isikupärastamiseks?



Tarbija teekonna samm:
Inspiratsioon & planeerimine

trend:
Kogemuste maksimeerimine

Tuleviku reisijate jaoks on väärtus enam kui vaid hind.
Nad eelistavad reise, mis võimaldavad oma teekonnal
koguda võimalikult palju unikaalseid kogemusi, ilma et
peaksid selle jaoks investeerima palju aega ja raha.

Maksimeerivale tarbijale
väärtuse pakkumine :



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: KOGEMUSTE
MAKSIMEERIMINE
Skaalal 1 kuni 10, kuivõrd toetab teie turismitoode maksimeerivat mõtteviisi ? Kuidas? 

Kas teie turismitoode on saadaval erinevates hinnaklassides? Kas lubate klientidel kohandada oma
toodet vastavalt nende isiklikele eelistustele? Kui ei, kuidas saaksite oma teenust selliseks muuta? 

Mis eristab teie turismitoodet teistest? Mis muudab teie toote unikaalseks? 

Kas oskate hinnata, mille järgi määrab teie sihtrühm väärtust? 

Kas teie turismitoote juurde füüsiliselt jõudmine on majanduslikult kallis? Kuidas saaksite seda
parandada/kulutõhusamaks muuta (nt tänu ühistranspordile, kasutades mitme atraktsiooniga
turismikaarte?) 

Kas teie toode oleks turistidele ahvatlevam, kui nad oleksid teadlikud samas piirkonnas olevatest teistest
turismiatraktsioonidest? Kas läheduses asub mõni turismimagnet, millega tasuks koostööd teha? 



Tarbija teekonna samm:
Inspiratsioon & planeerimine

trend:
Riski elimineerimine

Piiratud eelarve ja aja tõttu soovivad tuleviku reisijad
enne sihtkohta jõudmist selle kohta võimalikult palju
infot saada. Nad ootavad teenuspakkujatelt realistlikku
infot oma teenuse kohta.

AiTa turistidel vältida
HIJE-t (hirm ilma jäämise
ees):



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Riski elimineerimine

Skaalal 1 kuni 10, kuidas minimeerib teie turismitoode tajutavat riski? Miks? 

Kas turistidel on selge ülevaade teie turismitoote poolt pakutavatest võimalustest enne selle külastamist?  
Kuidas saaksite seda veel selgemini esitleda ja inimestes huvi äratada? 

Kuidas saaksite suunata reisijad, et nad saaksid teie teenusest parima võimaliku kogemuse ja kindlustada, 
et nad külastaksid olulisi punkte? 

Kas teil on selge ülevaade rühmast/rühmadest, mis võivad teie toodet kasutades end ohus tunda? 

Kas oskate nimetada ohtusid, mille pärast külastajad võiksid muret tunda?



Tarbija teekonna samm:
broneerimine

trend:
soovloend

Tuleviku turistid ootavad, et samm inspiratsioonist ostmiseni oleks veel
kergem, näiteks ostuvõimalus otse sooviloendist või kasutades uusi
kasutajaliideseid, näiteks nutitelerit.

Soovist ostmiseni:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: soovloend

Skaalal 1 kuni 10, kas teie toode oleks sobilik soovinimekirja? Mille poolest? 

Kuidas saavad tarbijad teie turismitooteid hetkel broneerida? Kas pakute neile mõnda viisi, mis kiirendaks
sammu inspiratsioonist ostmiseni? Kuidas saaksite seda protsessi sujuvamaks muuta? 

Kas teie turismitoode on esindatud soovinimekirjades/visuaalsetel sotsiaalmeedia platvormidel (nt
Pinterest, Instagram) oma profiili või suunamudijate kaudu? Kui jah, kas tarbijad saavad kinnitada
broneeringu otse nende kanalite kaudu? 



Tarbija teekonna samm:
broneerimine

trend:
Suhtluspõhine kaubandus

Turismitoodete kohta päringute tegemine või nende
broneerimine on tuleviku ränduritele lihtsam kui kunagi
varem, sest nad ei pea selle tegemiseks väljuma isegi
oma sõnumsiderakendusest. Väheneb vajadus töötada
välja kalleid individuaalseid turismitoodete äppe.

Uus viis ränduritega
vestlemiseks :



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Suhtluspõhine
kaubandus
Kuidas saavad reisijad teavet teie toote kohta/küsida selle kohta teavet? Kas nad peavad kasutama
spetsiaalselt veebisaiti/rakendust või on neil ka lihtsamaid võimalusi ühendus e võtmiseks/broneeringu
tegemiseks?

Millised sõnumsiderakendusi kasutavad teie sihtrühmad kõige enam? Kas te kasutate neid rakendusi
klienditeenindamisel/broneeringutel? 

Kas on mõni muu viis, kuidas saaks klienditeeninduse/broneerimise muuta reisijale kergemini
kättesaadavaks? Millised need oleksid? 



Tarbija teekonna samm:
broneerimine

trend:
Impulsiivne olemasolu

Tuleviku rändur, kelle suurimaks hirmuks on HIJE, soovib reisida nagu kohalik, mitte
nagu turist. Mobiilne ostlemine muutub aina mugavamaks ja selle tõttu eelistab
tuleviku reisija broneerida turismitooteid alles sihtkohta jõudes. Tooteid, mis seda ei
võimalda, võivad üha enam jääda tähelepanuta.

Ette Planeerimine vs spontaanne
broneerimine:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Impulsiivne
olemasolu
Skaalal 1 kuni 10, kui lihtne on reisijatel broneerida või leida infot kuidas broneerida teie turismitoodet, 
kui nad on juba sihtkohas? Mis aitab neil seda teha? 

Millised takistused on sihtkohas broneerimisel ja kuidas neid eemaldada? 

Kas usute, et reisijate jaoks oleks parem, kui nad broneeriksid teie turismitoote ette? Miks? Kuidas
saaksite neid julgustada seda tegema? 

Kas teie turismitoote broneerimine võib tulevikus muutuda vähem oluliseks? Kuidas saaksite seda
protsessi kiirendada? 

Kas teie turismitoode suudab järge pidada järjest kasvava jagamismajandusega ning teha klientidele
viimase hetke otsustamine lihtsamaks (nt võimaldada pileteid lihtsalt ja turvaliselt vahetada või edasi
müüa)?



Tarbija teekonna samm:
Reisimine & KÄTTESAADAVUS

trend:
Asukohapõhised teenused

Parema ühendusega tulevikus aitab asukohapõhine
tehnoloogia tõsta teadlikkust ning suurendada
turismitoodete kasutamist, suunates reisijale vaid
asukohale põhinevat sisu.

Asukohapõhine teave ja
soodustused:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Asukohapõhised
teenused
Skaalal 1 kuni 10, kas teie turismitoode saab kasu asukohapõhisest tehnoloogiast? Kui ei, kuidas võiks
tulevikus sellest kasu olla? 

Kuidas saab asukohapõhine tehnoloogia suurendada teie turismitoote teenust? 

Kas teie sihtrühm(ad) kasutavad tehnoloogiat asukoha määramiseks? Kui jah, millist rakendust/teenust
kasutavad nad enim? 

Kas on muid turismitooteid või mugavusi, mis pakuksid huvi või oleksid kasulikud teie sihtrühm(ade) 
jaoks? 



Tarbija teekonna samm:
Reisimine & KÄTTESAADAVUS

trend:
Näilik täiuslikkus

Tuleviku reisijad on sotsiaalmeedia teadlikud ja eelistavad turismitooteid, mis 1.)
panustavad nende sotsiaalsele kapitalile või on jagamist väärt; ja 2.) on kergesti
jagatavad.

Võimendades Näilikku käitumist:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Näilik täiuslikkus

Skaalal 1 kuni 10, kuidas panustab teie turismitoode reisija sotsiaalsesse kapitali? Kui mitte üldse, 
milliseid meetmed aitaksid seda saavutada? 

Kas innustate reisijad oma turismitoodet pildistama, filmima, sotsiaalmeediasse asukohta jagama või
kirjutama arvustusi? Kuidas saaksite seda paremaks muuta? 



Tarbija teekonna samm:
Reisimine & KÄTTESAADAVUS

trend:
Tähelepanelik teadvelolek

Olles teadlik kaasaegse elu survest ja selle kahjulikust
mõjust nende isiklikule heaolule, on lõõgastumine
tuleviku ränduri peamine motivatsioon. Vaatamata sellele
on täielik digitaalne võõrutus enamiku jaoks siiski liiga
suur samm!

Täielikult lahti
ühendamise vajadus on 
piiratud:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Tähelepanelik
teadvelolek

Skaalal 1 kuni 10, mil määral lubab teie turismitoode külastajatel lõõgastuda? Võrreldes teiste
teenuspakkujatega, mis teeb teie teenusest parima valiku vaikuse ja lõõgastuse tagamiseks? 

Kuidas võimaldab teie turismitoode reisijatel ühenduses püsida, ilma, et see rikuks toote
lõõgastusomadusi? 

Kas teie turismitoode pakub teenuseid reisijatele, kes on pühendunud tähelepanelikule teadvelolekule? 
Kas see on ala, mis soovite lähemalt uurida või mitte? 



Tarbija teekonna samm:
Arenevad reisivajadused

trend:
Tõelisuse otsimine

Tuleviku rändurid eelistavad ehtsaid ja autentseid turismitooted, kuna nad soovivad
vabaneda oma “turisti” templist ja kogeda sihtkohta nagu kohalikud.

Turisti ja reisija vaheline tasakaal:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Tõelisuse otsimine

Skaalal 1 kuni 10, kui autentne on teie toode? Millised elemendid on kõige autentsemad (nt toit, loodus, 
võimalus kohalikega kohtuda)? 

Kuidas saate oma turismitoodete autentsust reisijatele tõestada (nt sertifikaadid / sildid, mis tähistavad
restorane, mis kasutavad kohalikke koostisosi)?

Mida arvavad teie kliendid võimalusest avastada Eestit autentsel viisil? Milliseid turismitoote elemente
peaks sellisel juhul rõhutada? 



Tarbija teekonna samm:
Arenevad reisivajadused

trend:
Kasulik vaba aeg

Tuleviku reisijad eelistavad turismitooteid, mis
ühendavad endas lõbu ja võimaluse õppida midagi uut
või anda võimalust enesetäiendamiseks.

Kultuuripärandile
keskendumine:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Kasulik vaba aeg

Skaalal 1 kuni 10, kas teie toode pakub õppimis- või enesetäiendusvõimalust? Kas seda on võimalik
parandada? 

Kuidas tutvustate õppimisvõimalusi oma turismitoote reklaamimisel (nt muuseumid või kohalikud turud)? 
Kas see kutsub reisijaid osa võtma? 

Kas teil on selge ülevaade õpikogemustest, millest teie sihtrühm oleks huvitatud? 

Kas on mõni kultuuripärand (nt kohalik köök, teatud traditsioonid, muusika), mida teie turismitoode võiks
paremini ära kasutada? Mille poolest on teie toode piirkonnale tähtis? 



Tarbija teekonna samm:
Arenevad reisivajadused

trend:
Kohandatud reaalsus

Uute tehnoloogiate (nt virtuaalreaalsust, liitreaalsust, audio)
abil on võimalik kogemusi rikastada ja isikupärastada.

AR ja VR kasutus
kultuuripärandi ellu
toomiseks:



KINDLUSTA OMA TURISMITOODE
TULEVIKUKS: Kohandatud
reaalsus
Skaalal 1 kuni 10, kas teie turismitootel on elemente, mida on reisijatel keeruline kasutada? Või midagi, 
mis nõuab üsna palju ettevalmistust/kujutlusvõimet? 

Millised tehnoloogia võimalused aitaksid teie turismitoodet kõige paremini ellu viia? VR? AR? audio?

Kas teie turismitoode võiks kasutada mõnda praktilist tehnoloogia rakendust (nt tõlkimine reaalajas)? 
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