
Tietoa	  internetin	  ja	  mobiiliverkon	  hyödyntämisestä	  Venäjällä	  
	  
Venäjällä	  oli	  vuonna	  2011	  n.	  62	  miljoonaa	  internetkäyttäjää	  (44,3	  %	  väestöstä)	  ja	  määrän	  
ennustetaan	  kasvavan	  67,9	  miljoonaan	  käyttäjään	  (49,2	  %	  väestöstä)	  vuoden	  2012	  loppuun	  
mennessä.	  
	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐russia	  
16.8.2012	  
	  
Älypuhelinten	  myynti	  saavutti	  7,7	  miljoonan	  kappaleen	  rajan	  (18,8%	  kaikista	  maan	  
matkapuhelimista)	  vuonna	  2011.	  Tämän	  lisäksi	  21,2	  miljoonaa	  venäläistä	  (17	  %	  väestöstä)	  
käyttää	  mobiili-‐internetiä	  vähintään	  kerran	  kuussa.	  Sekä	  internetin	  että	  mobiili-‐internetin	  
käyttö	  on	  alle	  35-‐vuotiaden	  keskuudessa	  suositumpaa	  kuin	  sitä	  vanhempien.	  	  
	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐
russia?start=3	  16.8.2012	  
	  
Viime	  vuosina	  venäjän	  laajakaistamarkkinat	  ovat	  olleet	  kasvussa	  ja	  vuoden	  2012	  loppuun	  
mennessä	  jopa	  neljännes	  venäläisistä	  kotitalouksista	  on	  yhdistetty	  laajakaistaverkkoon.	  
	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐
russia?start=4	  16.8.2012	  
	  
Sosiaalisen	  median	  palvelut	  Venäjällä	  
	  
Russian	  Public	  Opinion	  Research	  Center	  (VCIOM)	  helmikuussa	  2012	  tekemän	  tutkimuksen	  
mukaan	  82%	  venäläisistä	  internetkäyttäjistä	  hyödyntää	  sosiaalisia	  verkostoja	  ja	  määrä	  on	  
kasvanut	  kolmellakymmenellä	  prosentilla	  vuodesta	  2010.	  Tämän	  lisäksi	  toukokuussa	  2012	  
tehdyn	  tutkimuksen	  mukaan	  yli	  puolet	  (54%)	  mobiililaitteilla	  internetiä	  selaavista	  venäläistä	  
käyttää	  mobiiliverkkoa	  sosiaalisten	  verkostojen	  käyttämiseen.	  
	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐
russia?start=1	  	  16.8.2012	  
	  
Venäläiset	  ovat	  maailman	  aktiivisimpia	  sosiaalisen	  median	  käyttäjiä.	  Siinä	  missä	  
keskimääräinen	  käyttäjä	  maailmanlaajuisesti	  käyttää	  sosiaalista	  mediaa	  4,5h/kk,	  venäläiset	  
viettävät	  aikaansa	  palveluissa	  yli	  puolet	  enemmän	  (9,8h/kk).	  
	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐
russia?start=1	  16.8.2012	  
	  
Suosituimmat	  sosiaalisen	  median	  palvelut	  Venäjällä	  (tilanne	  Marraskuussa	  2011):	  
	  

1. VK	  (entinen	  VKontakte),	  www.vk.com,	  	  23,4	  miljoonaa	  venäläistä	  käyttäjää,	  	  
2. 	  MoiMir,	  my.mail.ru,	  18,9	  miljoonaa	  venäläistä	  käyttäjää	  
3. Odnoklassniki,	  www.odnoklassniki.ru,	  16,5	  miljoonaa	  venäläistä	  käyttäjää	  
4. Facebook,	  www.facebook.com,	  10,4	  miljoonaa	  venäläistä	  käyttäjää	  

	  
Lähde:	  http://www.dreamgrow.com/social-‐media-‐in-‐russia/	  16.8.2012	  



	  
Matkailumarkkinointi	  Venäjälle	  
	  
Vuonna	  2011	  Suomessa	  vieraili	  3,3	  miljoonaa	  matkustajaa	  Venäjältä	  ja	  matkailijoiden	  määrä	  
kasvoi	  27	  %	  vuodesta	  2010.	  	  Lähes	  puolet	  matkoista	  suuntautui	  Itä-‐Suomeen.	  
	  
Lähde:	  http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/%28pages%29/Ven%C3%A4j%C3%A4	  
16.8.2012	  
	  
MEKin	  puolivuotisraportin	  mukaan	  matkakohteita	  etsitään	  Venäjällä	  useimmiten	  internetin	  kautta	  
(76%),	  mutta	  tarkentavat	  yksityiskohdat	  tuttaviltaan	  ja	  sukulaisiltaan	  (62%).	  	  Parasta	  markkinointia	  
onkin	  edelleen	  tyytyväinen	  Venäläinen	  asiakas,	  joka	  kertoo	  kokemuksistaan	  laajalle	  tuttava-‐	  ja	  
sukulaisjoukolle.	  Venäläinen	  asiakas	  luottaa	  ennemmin	  luotettavaan	  lähteeseen,	  kuin	  
mainosmaailman	  informaatioon.	  	  
	  
Lähde:	  MEKin	  puolivuotisraportti,	  	  
linkki	  julkaisuun:	  
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/9ed0f26d977e6f38
c22571e6003e9afc/$FILE/Ven%C3%A4j%C3%A4%20puolivuotisraportti%202012-‐1.pdf	  	  16.8.2012	  
	  
Luotetuimmat	  informaatiolähteet	  liittyen	  lomamatkailuun:	  
	  

1. Ystävät	  ja	  sukulaiset	  
2. Muiden	  matkailijoiden	  internetiin	  tuottama	  informaatio	  
3. Sosiaalinen	  media	  
4. Internetin	  viralliset	  matkailusivut	  
5. Televisio	  ja	  radio-‐ohjelmat	  ja	  –dokumentit,	  lehtiartikkelit	  
6. Matkatoimistot	  
7. Mainokset	  televisiossa,	  radiossa	  tai	  lehdissä	  

	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐
russia?start=1,	  16.8.2012	  
	  
Hyödyllisiä	  oppaita	  Venäjällä	  markkinointiin:	  
	  
Outdoors	  Finland:	  Kesäaktiviteettitarjonnan	  ja	  kylämatkailun	  sähköiset	  jakelukanavat	  Venäjällä	  
Linkki	  julkaisuun:	  
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/864e12c5cb5811b
2c225794b002e6eac/$FILE/ATT7LIUN.pdf/Outdoors%20Finland%20ja%20Kyl%C3%A4matkailu%20
jakelukanavakartoitus%20Ven%C3%A4j%C3%A4.pdf	  
	  
Culture	  Finland:	  Sähköisiä	  ja	  perinteisiä	  jakelukanavia	  kulttuurimatkailussa,	  Venäjä	  
Linkki	  julkaisuun:	  
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/6dbe7db571ccef1cc225678b004e73ed/121fb4c74684f30
6c22579de00321ef7/$FILE/Ven%C3%A4j%C3%A4%20s%C3%A4hk%C3%B6iset%20jakelukanavat.p
df	  	  
	  



HUOM!	  Venäjän	  johtava	  hakukone	  on	  Yandex,	  	  jolla	  on	  noin	  60	  %	  markkinaosuus	  (vrt.	  Google	  n.	  
25	  %	  markkinaosuus).	  
	  
Sosiaalinen	  media	  ja	  lomamatkat	  
	  
Sosiaalinen	  media	  vaikuttaa	  lomamatkasuunnitteluun	  Venäjällä	  ja	  entisen	  Neuvostoliiton	  
maissa	  seuraavasti:	  
	  
Sosiaalisen	  median	  käyttötarkoitus	  ennen	  matkaa	  

-‐ 45	  %	  	  etsii	  ideoita,	  minne	  suunnata	  lomamatkalle	  
-‐ 42	  %	  etsii	  ideoita	  ja	  tietoa	  kierroksista	  ja	  muusta	  vapaa-‐ajan	  toiminnasta	  
-‐ 34	  %	  etsii	  ideoita	  ja	  tietoja	  majoitusvaihtoehdoista	  
-‐ 31	  %	  varmistaa	  tehneensä	  hyvän	  kohdevalinnan	  
-‐ 24	  %	  yrittää	  rajata	  kohdevaihtoehtoja	  

	  
Sosiaalisen	  median	  käyttötarkoitus	  matkan	  aikana	  

-‐ 49	  %	  on	  yhteydessä	  ystäviin	  
-‐ 30	  %	  selvittää	  tietoa	  tietyistä	  nähtävyyksistä	  ja	  vapaa-‐ajan	  toiminnoista	  
-‐ 17	  %	  tuottaa	  kommentteja	  ja	  arvioita	  lomakokemuksista	  
-‐ 15	  %	  vierailee	  sosiaalisen	  median	  sivustoilla,	  jotka	  eivät	  kuitenkaan	  suoranaisesti	  liity	  

kyseessä	  olevaan	  lomamatkaan	  
	  
Sosiaalisen	  median	  käyttötarkoitus	  matkan	  jälkeen	  

-‐ 78%	  jakaa	  kokemuksiaan	  ja	  valokuviaan	  ystävillensä	  ja/tai	  muille	  matkailijoille	  
-‐ 29%	  saa	  ideoita	  ja	  inspiraatiota	  seuraavaan	  lomamatkaansa	  
-‐ 27%	  tuottaa	  arviointeja	  ja	  arvosteluja	  majoituksesta	  ja/tai	  lomamatkakohteesta	  

	  
Lähde:	  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-‐by-‐country/10-‐europe/81-‐
russia?start=1	  16.8.2012	  
	  
	  


