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LY H Y T  E S I T T E LY

1. Ketä paikalla?

2. Kuka olet?

3. Miten vuosi on 

alkanut / edellinen 

meni?

4. Miksi tulit mukaan?
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AGENDALLA TÄNÄÄN

• 9:00 - 10:30 orientoituminen

– Esittelyt ketä olemme?

– Valmennusohjelman esittely ja teemat Matkailun 

– Työtavat ja työskentelymenetelmät (lähipäivät ja välitehtävät)

– Alustus päivän aiheeseen: Digitaalinen löydettävyys

• Klo 10:30 – 10:45 tauko

• Klo 10:45 – 11:30 Digitaalisen jalanjäljen analyysi ja oman yrityksen 
digitaalinen ekosysteemi

• Klo 11:30- 12:30 Lounas

• Klo 12:30 – 14:00 Digitaalisen löydettävyyden analyysin läpikäynti ja 10 
ohjetta löydettävyyden parantamiseen käytännössä, harjoitus

• Klo 14:00 – 14:15 tauko

• Klo 14:15 – 15:45 10 ohjetta löydettävyyden parantamiseen 
käytännössä, harjoituksia

• Klo 15:45 – 16:00 Päivän päätös ja palaute
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• Nimi: Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 

• Aputoiminimet: Verkkokaupan koulutuskeskus 
Rovaniemi, Sähköinen Sisällöntuotanto Suomi

• Y-tunnus: 2162854-2

• Perustettu: 1.1.2008, (15.3.2005)

• Osoite: Rovakatu 26 A 11, 96200 Rovaniemi

• Puhelin: 040 555 1019 

• Sähköpostiosoite: info@liiketoiminta.info

• @liiketoiminta

• www.liiketoiminta.info

• www.verkkokaupankoulutuskeskus.fi

• Pieni, mutta ketterästi liikkuva ja 
muuntautuva

#liiketoiminta #verkkokauppa #matkailu #yrittäjyys 

#digitaalisuus #ecommerce #travel #tourism

S Ä H K Ö I N E N  

L I I K E TO I M I N TA  

S U O M I  OY
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LAITA TÄMÄ OSOITE TALTEEN
TAUSTA DOKUMENTAATIOKSI

• Suomen matkailun digitiekartta (päivitetty 

2019)

• https://www.businessfinland.fi/4aeab6/glob

alassets/julkaisut/visit-

finland/tutkimukset/2019/suomen_matkail

un_digitiekartta_2019.pdf
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LAITA TÄMÄ OSOITE TALTEEN
TAUSTA DOKUMENTAATIOKSI

• Matkailu yritysten digiloikan ABC

• https://www.businessfinland.fi/49d175/glob

alassets/finnish-customers/02-build-your-

network/visit-

finland/julkaisut/matkailuyrityksendigiloikan

abc.pdf
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Lisämateriaaleja

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/toiminta-suomessa/digitaalinen-kehitys/
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KÄYTÄNNÖN OHJEET JA AIKATAULU

• ma 20.1.2020 Suomenlinna

• pe 7.2.2020 Helsinki - Bockin talo / 333 Vihreät,  Aleksanterinkatu 

20, 00170 Helsinki 

• ti 25.2.2020 Helsinki - Bockin talo / 333 Vihreät  (aloitamme 

poikkeuksellisesti klo 9:15!),  Aleksanterinkatu 20, 00170 Helsinki 

• ke 11.3.2020 Helsinki - Burtz-Hellenius / Helleniuksen Sali, 

Aleksanterinkatu 22-24, 00170 Helsinki 

• ke 25.3.2020 Helsinki - Burtz-Hellenius / Helleniuksen Sali, 

Aleksanterinkatu 22-24, 00170 Helsinki 

• ti 7.4.2020 Suomenlinna



VALMENNUSTEN TEEMAT JA 
TAVOITTEET

• 1. Kotipesä kuntoon! 
Verkkojalanjäljen eli digitaalisen löydettävyyden parantaminen.  FIN/ENG verkkosivustojen ja –
kaupan löydettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen

– Osallistuja ymmärtää miten digitaalinen löydettävyys muodostuu eri markkina-alueilla ja kuinka matkailutarjontaa 
säätelevät jakelukanavat ja hakukoneet säätelevät algoritmeillaan yrityksen ja matkailualueen digitaalisista näkyvyyttä. 

– Osallistuja osaa tehdä analyysin oman verkkosivuston nykytilasta ja kehittämiskohteista markkina-alueilla. Osallistua osaa 
optimoida oman verkkosivuston tai teetättää optimoinnin (lue: ostaa) toiselta ostopalveluna huomioiden kotimaan ja 
kansainvälisen markkinoinnin edellyttävät toiminnot. 

– Osallistuja osaa seurata yrityksen digitaalisen löydettävyyden kehittymistä ja tehdä tarvittavat toiminnot markkinan tai 
oman liiketoiminnan muuttuessa ja sesonkiaikoina.  

• Välitehtävä seuraavaan päivään



VALMENNUSTEN TEEMAT 
JA TAVOITTEET

• 2. Oman inventaari- ja varausjärjestelmän valinta - backend ja 
frontend prosessien hallinta

– Osallistuja osaa vertailla ja tehdä oikean valinnan varausjärjestelmän (backend) 
hankinnan osalta. 

– Osallistuja ymmärtää, miten varausjärjestelmän hankinta vaikuttaa oman 
yrityksen palvelujen operointiin (omat ja alihankkijat), online-myyntiin,  
yhdistelmätuotteisiin, asiakashallintaan, maksu- ja taloushallinnan prosesseihin, 
markkinointiin ja muiden resurssien hallintaan. 

– Osallistuja ymmärtää miten myynti kansainvälisissä OTA –kanavissa voidaan 
mahdollistaa omaa varausjärjestelmää käyttäen ja mitä se maksaa sekä 
edellyttää.

• Välitehtävä seuraavaan päivään



VALMENNUSTEN TEEMAT 
JA TAVOITTEET

• 3. Online myynti - jakelukanavakartta ja myyntikanavat

– Osallistuja osaa hahmottaa matkailun digitaalisen ekosysteemin ja 

jakelukanavakartan, sekä ymmärtää miten matkailun globaalimarkkina toimii 

BtoAll markkinassa. 

– Osallistuja osaa valita tuotteilleen sopivat jakelukanavat (näkyvyys- ja 

myyntikanavat), tietää kanavien asiakkaiden vaatimukset, mahdollisuudet ja osaa 

kuvata (muotoille) tuotteensa kanavan asiakkaiden mukaiseksi.

– Osallistuja osaa mitata myynnin tuloksellisuutta eri jakelukanavista ja oman 

suoramyynnin kautta.

• Välitehtävä seuraavaan päivään



VALMENNUSTEN TEEMAT JA 
TAVOITTEET

• 4.  Verkkopresensen laajentaminen -

suosittelupalvelut -Tripadvisor ja Google My 

Business haltuun

– Osallistuja osaa perustaa ja käyttää TripAdvisoria

yrityksen palvelun suosittelumarkkinoinnin välineenä. 

– Osallistuja osaa kerätä suosituksia kansainväliseltä 

asiakkailta kivijalassa, verkossa ja henkilökohtaisessa 

myyntityössä sekä kannustaa asiakasta suosittelujen 

antamisessa.

– Osallistuja osaa käyttää Google My Busineksen

toimintoja yrityksen palvelujen ja tuotteiden sekä 

koko matkailun destinaation markkinoinnissa sekä 

varmistaa, että asiakkaat jättävät palautteensa ja 

arvionsa Google My Business palvelun kautta.  Sisältää 

ennakkotehtävän.

•



VALMENNUSTEN TEEMAT JA 
TAVOITTEET

• 5. Digitaalisen löydettävyyden ja 

presensen kehittäminen - Sosiaalinen 

media myynnin tukena

– Osallistuja ymmärtää miten sosiaalista 

mediaa voi käyttää tehokkaasti myynnin 

tukena ja mitata sen tehokkuutta

– Osallistuja osaa tehdä sekakäyttöisen 

sosiaalisen median kampanjan ja seurata 

sen tehokkuutta (euroja kassaan)

• Välitehtävä



VALMENNUSTEN TEEMAT 
JA TAVOITTEET

• 6. Asiakaspalvelu ja vastuullisuus verkossa -

asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja 

kuuntelujärjestelmä, vastuullisuus ja laatu 

asiakaspalvelussa.

– Osallistuja osaa kuvata yrityksen kuuntelujärjestelmän, 

jonka avulla kerää asiakaspalautetta ja suosituksia sekä 

osallistuttaa henkilökunnan palautteiden keräämiseen. 

– Osallistuja osaa mitata asiakastyytyväisyyttä ja laatua 

verkossa sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet palvelun ja 

laadun parantamiseksi.

• Tehtävä



DIGILOIKK A
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MUUTOSA JURIT 
MATK AILU -
LIIKETOIMINNASSA

ASIAK AS 
NÄKÖKULMA

Globaali 

digitalisoi-

tuminen

Jakelu-

kanavien 

määrän 

kasvu

Kestävä ja 

kehitys

Ja 

vastuullisuus

Sosiaali-

suus ja 

yhteisölli-

syys

Avoimuus 

hinnoit-

telussa

Arvo-

keskeinen 

liike-

toiminta

Analytiikka 

ja KPI 

mittarit

Alusta ja 

jakamis-

talous 
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DMO 

rooli

Yritys-

verkostot 

ja 

alihankinta



J O S  E T  M I T T A A  
E T  V O I  J O H T A A
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D I G I T A A L I N E N  L Ö Y D E T T Ä V Y Y S  O N  
K A I K E N  L Ä H T Ö K O H T A
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ASIAKAS TEKEE SUUREN OSAN YRITYKSESI 
VERKKOJALANJÄLJESTÄ

Mikä on Verkkojalanjälki™ 

- Digital Foot Print ?
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MIKÄ ON 
VERKKOJALANJÄLKI?

• Hyvä Verkkojalanjälki™ mittaus 

käsittää kaksi analyysivaihetta

– Verkkojalanjälki ™ voidaan mitata asteikolla 

1-5 (skaalaava 10 ja 100 asteikoista)

• Asteikossa 1 on erittäin heikko, 2 on heikko, 

3 on  kohtainen, 4  on hyvä ja 5 on 

erinomainen

– Kansainvälistä liiketoimintaa tekevän 

yrityksen tulisi päästä arvosanaan 4

– Mittaus tehdään käyttämällä vähintään 5 

analytiikkatyövälinettä, me tehdään kolmella
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MIKÄ ON VERKKOJALANJÄLKI™ -
DIGITAL FOOT PRINT ?

• Verkkojalanjälkimittauksen ensimmäisessä vaiheessa testataan mitattavan kohteen sivustojen 

tekninen ja sisällöllinen toimivuus sekä tehokkuus

– Tässä vaiheessa etsitään digitaalisen näkyvyyden ongelmakohdat kotisivuilla tai verkkokaupassa, huomioiden 

kohderyhmät, verkkosivujen sisällöt, ulkoasu, tekninen toteutus

• Ensimmäistä  vaihetta kutsutaan kotisivuanalyysiksi

• Käytämme tänään kahta analyysityövälinettä:

– website.grader.com

– www.seoquake.com
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website.grader.com
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VERKKOJALANJÄLKI™ JA ONLINE 
MAINE

• Verkkojalanjälkimittauksen toisessa vaiheessa testataan sivuston ulkopuolinen näkyvyys eli varsinainen 
verkkojalanjälki = digitaalinen saavutettavuus

– Testaus suoritetaan hakukoneissa (lähinnä Google) ja sosiaalisessa mediassa

• Tekstihaku – lokaalit anonyymit haut – Hakukoneoptimointi kieliversioittain, saat esitykseni mukana

• Kuvahaku – Googlen kuvahausta lähtee moni kauppa! – Kuvien hakukoneoptimointi kieliversioittain

• #hashtag haku – aihesanoilla on merkitystä alueellisesti ja yritykselle!

• Mobiilihaku – Google My Business kuntoon!

• Käytämme tänään DA eli Domain Authority ja DS eli Domain Score arvioita ja maineenmittausta sosiaalisessa 
mediassa seuraavia välineitä

– Underhood.co 

– TravelAppeal.com / demona
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KAUPPA LÄHTEE 
HAKUKONEESTA

• Mutta ei olla sinisilmäisiä 

• Hakutulokset ovat aina erilaisia riippuen 

– Kuka on hakijana

– Mikä on asiakkaan sijainti

– Mitkä ovat hakijan internetin käyttötottumukset ja –frekvenssi

– Miten aktiivinen henkilö on sosiaalisessa mediassa ja sisällöntuottajana

• Tulokset riippuvat myös rahasta, tietysti
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HAKUTULOS on aina 

personoitu
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VERKKOJALANJÄLKI PIENENEE MITÄ KAUEMPANA 
OLET ASIAKKAASTASI, MIKSI?
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ASIAKAS TEKEE SUUREN OSAN YRITYKSESI 
VERKKOJALANJÄLJESTÄ

14.1.2020

Digitaalisen löydettävyyden perusmittaus käytännössä
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SIIRRY OSOITTEESEEN 
WEBSITE.GRADER.COM

• Kirjoita osoitteeseen website.grader.com 

– Yrityksesi verkkosivuosoite tai

– Yrityksen verkkosivuosoite josta olet 

kiinnostunut tai

– Yrityksen verkkosivuosoite, jossa haluaisit 

työskennellä

– > GET YOUR ANSWER!
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SIIRRY OSOITTEESEEN
CHECKPAGERANK.NET

• Kirjoita osoitteeseen checkpagerank.net

– Yrityksesi verkkosivuosoite tai

– Yrityksen verkkosivuosoite josta olet 

kiinnostunut tai

– Yrityksen verkkosivuosoite, jossa haluaisit 

työskennellä

– > SUBMIT!
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GOOGLE PAGE RANK JA DOMAIN 
AUTHORITY ARVO
• Mene Google Page Rank niin katsotaan

– Esim. https://checkpagerank.net/

– Arvo välillä 0-1

• Aloittavalla sivustolla PageRank-arvo on nolla. Kun sivusto vanhenee ja saa edes hieman linkkejä se saa arvon 1. 
Tällaisella sivulla on kuitenkin vielä heikko PageRank eivätkä sen alasivut lähtökohtaisesti sijoitu hyvin - ainakaan 
pitkällä aikavälillä

– Arvo välillä 2-4

• Tämä on hyvin tyypillinen arvo Suomessa. PageRank 2 -tason sivut voivat rankkautua jo erittäin hyvin, jos 
avainsanalla ei ole kovin voimakasta kilpailua.

– Arvo 5 tai enemmän

• Tällaisia korkean PageRankin sivuja löytyykin Suomesta jo vähemmän. Esimerkiksi www.helsinki.fi:n PageRank on 
7/10. Tällaiset sivut ovat pääsääntöisesti vanhoja ja arvokkaita domaineja
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DOMAIN AUTHORITY

• How Does Moz Calculate Domain Authority?

• Domain authority is scored on a scale of 1 to 100 (1 being the worst, 100 being the 

best) using an algorithm designed by Moz. 

• Its logarithmic scale means that it’s much easier to improve your score if your domain 

authority is at a 20 or a 30 than if it was at a 70 or an 80. Domain authority between 40 and 50 is 

considered average, between 50 and 60 is considered good and over 60 is considered excellent.

• https://seopressor.com/blog/how-to-increase-domain-authority/
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DOMAIN AUTHORITY

• MOZ uses over 40 different factors, but the following are some of the most important:

• Linking Root Domains – This is the number of unique backlinks your website has earned. So if it has obtained 20 external links from two different websites, then you’ve only 
had two linking root domains. Earning a few links from different websites will boost your ranking more than earning many links from the same website.

• MozRank – MozRank is the metric used to score the strength of your website’s external links. It takes into account not just the number of links that are pointing back to your 
site, but also the quality of those links. Quality tends to beat quantity, which means that one good external link is better to have than two low-quality links. 
MozRank uses a 0-10 scale (with 10 being the highest). The average MozRank rating for a website is a 3.

• MozTrust – Like MozRank, MozTrust is a metric used to help determine the quality of your external links. However, it’s a little more specific in that it measures how closely 
your website is connected to trusted websites. Trusted websites are .edu or .gov sites. Even if a .edu or .gov site links to a site that then links to you, it’s considered a 
sign of trust that helps increase your MozTrustrating, which is also based on a 0-10 rating.

• Quality Content – Content is one of the main factors on which a website’s search engine ranking is based on, so it should come as no surprise that the quality of your 
website’s content is a factor in determining its domain authority. While domain authority may help improve your search engine ranking, it also correlates closely 
with it.

• Social Signals – Google uses social signals as one of the main factors in identifying good quality content. For example, it’s safe to assume that a piece of content that is 
shared, liked and commented on hundreds of times must be of some quality. Moz uses the same social signals in determining domain authority.

• Search Engine Friendliness – This refers to the use of SEO as well as to the site structure and user-friendliness of your website. Site structure can directly affect 
usability in that poor site structure makes your site difficult to navigate. It also makes it difficult for search engines to properly crawl and index your site, which can hurt your 
rankings. This is essential for your domain authority as well.
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HOW DOES MOZ CALCULATE PAGE 
AUTHORITY?

• Although domain authority provides a better understanding of how your entire website is performing, it doesn’t mean 
that page authority isn’t as useful. In fact, the page authority of your site’s webpages has a direct impact on 
your overall domain authority as well as your search engine ranking, after all.

• Moz uses a similar scale as domain authority to score page authority, meaning a 100-point, logarithmic scale. Keep in 
mind that even if you haven’t done anything to a page, its score may still fluctuate due to the fact that Moz is constantly 
updating their algorithm.

• The following are some of the ranking factors that Moz uses to determine page authority:

– Social signals, such as the number of Google+1’s, Facebook Likes, Twitter Retweets or LinkedIn Shares a page has received.

– The number of root domains linking to the page.

– The number of root domains linking to the page using partial match anchor text.

– The number of subdomains that link to the page.

– The number of quality websites linking to the page.

– The number of external links a page has.
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GOOGLE PAGERANK (GOOGLE PR)

• Google PageRank (Google PR) is one of the methods Google uses to determine a page's 

relevance or importance. Important pages receive a higher PageRank and are more likely to 

appear at the top of the search results. Google PageRank (PR) is a measure from 0 - 10.

• Google Pagerank is based on backlinks. The more quality backlinks the higher Google 

Pagerank. Improving your Google page rank (building QUALITY backlinks ) is very important if 

you want to improve your search engine rankings.
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GOOGLE PAGERANK (GOOGLE CPR
SCORE)

• Google ank (Google PR) is one of the methods Google uses to determine a page's relevance 

or importance. Important pages receive a higher PageRank and are more likely to appear at the 

top of the search results. Google PageRank (PR) is a measure from 0 - 10.

• Google Pagerank is based on backlinks. The more quality backlinks the higher Google 

Pagerank. Improving your Google page rank (building QUALITY backlinks ) is very important if 

you want to improve your search engine rankings.
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ASENNA KONEELLESI SEURAAVA 
OHJELMA

• https://www.seoquake.com/index.html

• Siirry osoitteeseen

– Yrityksesi verkkosivuosoite tai

– Yrityksen verkkosivuosoite josta olet 

kiinnostunut tai

– Yrityksen verkkosivuosoite, jossa haluaisit 

työskennellä

– > GET YOUR ANSWER!

• Tarkastellaan tuloksia yhdessä
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D I G I T A A L I S E N  L Ö Y D E T T Ä V Y Y D E N  
T O P  1 0  O H J E T T A
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

1. Avainsanat. Tee yrityksesi tuotteiden kuvaukset jakelukanavan vaatimuksia. Googlella on omat sääntönsä.  Valitse 
myynnin kannalta tärkeät lauseet ja sanat. Pelkkä pyöräily, aurinkolasit tai kesätapahtuma ei riitä!

2. Huolehdi, että sivuillasi on oikeat metatiedot kieliversioittain

1. Huomioi sivustosi ylläpito-ohjelmisto eli julkaisujärjestelmä eli CMS

2. Tee hyvät Titlet (60 merkkiä)

3. Tee erinomaiset meta descripton tekstit (noin 160 merkkiä)

3. Otsikot ja väliotsikot paljon (H1, H2, H3) ihan kuin word asiakirjassa!

4. Tee leipätekstiä, jossa tärkeimmät avainsanat/lauseet noin 5 kpl perusmuodossa, noin 5 taivutusta, noin 5 
synonyymiä, jopa 2000 sanaa (optimitilanne)

• No HUH!
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

6. Huolehdi, että sivuillasi on linkkejä, sisäisiä ja ulkoisia sekä ristiin linkityksiä

Sivustolle tulevat linkit, etenkin alasivuille tulevat

DA arvon merkitys !!!

Hakukoneet arvostavat sitä, että linkki on muualle kuin etusivulle, case

• www.nationalparks.fi – Oulanka - aktiviteetit 

• http://www.nationalparks.fi/en/oulankanp/activities

• http://www.erasusi.com/en/Husky-Hiking
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ

5.  Optimoi erityisesti kuvat (kuvatekstit, alt-tiedot, kuvien tiedostonimi)

• www.arcticwarriors.fi

• https://www.amandis.fi/kahvila-ravintola/

• https://sirmakko.fi/
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Tämä linkki tulisi kirjoittaa esimerkiksi näin: 

Hossan kansallispuiston ympäristön 

latukartan voit katsoa täältä



DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ - SISÄISET LINKIT
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DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS TOP10 
TEHTÄVÄÄ – ULKOISET LINKIT
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Google ei pidä sumputtamisesta
Voit tarkastaa ulospäin menevien linkkien 
eheyden esimerkiksi maksuttomalla 

www.brokenlinkcheck.com

http://www.brokenlinkcheck.com/


BROKEN LINK EXAMPLES

• Linkkivirheiden selitykset löytyvät osoitteesta: 

– http://www.deadlinkcity.com/

– Kuten esim:

• 404 Page Not Found: the page/resource doesn’t exist on the server

• 400 Bad Request: the host server cannot understand the URL on your page

• Bad host: Invalid host name: the server with that name doesn’t exist or is unreachable

• Bad URL: Malformed URL (e.g. a missing bracket, extra slashes, wrong protocol, etc.)

• Bad Code: Invalid HTTP response code: the server response violates HTTP spec

• Empty: the host server returns “empty” responses with no content and no response code

• Timeout: Timeout: HTTP requests constantly timed out during the link check

• Reset: the host server drops connections. It is either misconfigured or too busy
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DIGITA ALINEN 
LÖYDETTÄV YYS 

TOP10 TEHTÄVÄ Ä

7. Varmista jakaminen, jotta some ja kotisivut –

markkinointi on mahdollista

• Hae painikkeet www.addthis.com tai 

www.sharethis.com maksutta ja istuta 

sivuillesi tai pyydä mainostoimistoa 

tekemään se, jotta asiakkaat voivat jakaa 

sivusi sisältöä ja tehdä verkkojalanjälkeä

8. Asenna Google Analytics seurantaohjelma 

yrityksen sivuille, jotta näet asiakkaiden tulokanavat, 

viittausliikenteen, sivut ja sosiaalisen median roolin 

- Katso opasvideot tästä 

https://support.google.com/analytics/answer/100801

5?hl=fi

9. Luo sivustoille sivustokartta

• https://support.google.com/webmasters/answer/

183668?hl=f

• www.yrityksennimi.fi/sitemap.xml

10. Lähetä sivustokarttasi Googlelle

– Lähetä sivustokartta Googlelle käyttämällä 

Search Consolen sivustokarttatyökalua.
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http://www.addthis.com/
http://www.sharethis.com/
https://support.google.com/analytics/answer/1008015?hl=fi
https://support.google.com/webmasters/answer/7451001


LINKKIVINKIT

• Selvitä mikä julkaisujärjestelmä on käytössä (CMS) https://whatcms.org/

• Asiakkaiden käyttämiä haku- ja avainsanoja voi selvittää esimerkiksi 

https://neilpatel.com/ubersuggest/

• Selvitä sanojen hakuvolyymit esimerkiksi Googlen Keyword Planner -

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
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https://whatcms.org/
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https://adwords.google.com/KeywordPlanner


MAINEEN HALLINTA - SIIRRY 
OSOITTEESEEN UNDERHOOD.CO
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Kirjoita somen nimimerkki esim. visitrovaniemi,  klikkaa 

Analyze tai siirry suoraan tuloksiin (jos arvosana tulee

esille) 
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MAINEENHALLINTA - SIIRRY 
TRAVELAPPEAL.COM 
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V Ä L I T E H T Ä V Ä

S U O R I TA  S E U R A AVA A N  K E RTA A N  M E N N E S S Ä
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VÄLITEHTÄVÄ - DIGITAALINEN 
LÖYDETTÄVYYS

• Varmista, että yrityksesi kotisivuille /verkkokauppaan on 

asennettu / liitetty a) Google Analytics b) Google Search Console

c) Google Tag Manager

• Jos teet itse:

– Käytä tämän esityksen ohjeita TAI Googleta TAI kysy valmentajalta

• Jos teetät toisaalla

– Varmista, että he osaavat hommansa
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VALMENNUSPALAUTE

• Pyydän sinua antamaan Visit Finlandille menevän 

valmennuspalautteen oheisesta linkistä päivän päätteeksi

– http://bit.ly/digiloikka2020

• ISO KIITOS!

• Nähdään 7.2.2020 klo 9, Helsinki - Bockin talo / 333 Vihreät,  Aleksanterinkatu 20, 00170 

Helsinki 
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http://bit.ly/digiloikka2020

