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Etelä-Suomen johtava 
luontopalveluiden tarjoaja

● Perustettu 2007

● Vuosaaren melontakeskus

● Teijon luontokeskus

● Nuuksion luontotupa

● Omatoimivuokraamot

● Rautatientorin matkailuinfon Kioski

● Liikevaihto 2019 > 670.000€



● Natura Viva Oy:n toimitusjohtaja

● luonto-opas, melonta, pyöräily, vaellus

● tuotekehitys, myynti ja markkinointi

● Johkun verkkokauppa asiantuntija

● Digitaalisen liiketoiminnan kehitys

Ilkka Lariola



Johku-verkkokauppa tapahtumiin ja 
lipunmyyntiin

Johku-verkkokaupan tuotteet tapahtumiin ja lipunmyyntiin

Tärkeimmät asiat tänään
● Ostettava tuote

● Aktiviteetti

● Tapahtuma

● Lippuaktiviteetti

● Lahjakortit



Kuinka perustan Johkun?
Lähde rohkeasti tekemään. Kaikkea voi kokeilla ja testata ilman, 

että mitään lopullista vahinkoa saa aikaan. 

Toimivan verkkokaupan ja verkkosivun rakentaminen vaatii aikaa ja 
halua opetella uutta!



Kuinka perustan Johkun?
Mene osoitteeseen: https://johku.fi/

Klikkaa tilaa Johku

Johkun tuki http://support.johku.com/support/home

Johku webinaarit https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit

https://johku.fi/
http://support.johku.com/support/home
https://store.johku.com/fi_FI/koulutukset-ja-webinaarit


Kuinka perustan Johkun?

Kauppapaikan perustamisen muistilista: 

http://support.johku.com/support/solutions/articles/244788-kaupan-perustami

sen-muistilista

http://support.johku.com/support/solutions/articles/244788-kaupan-perustamisen-muistilista
http://support.johku.com/support/solutions/articles/244788-kaupan-perustamisen-muistilista


Ostettava tuote
● Helppo ratkaisu mihin tahansa myyntiin

● Ei ole tiettyyn ajankohtaan sidottu

● Saatavuus määritellään varastosaldolla

● Johku-tuessa: 

http://support.johku.com/support/solutions/articles/232343-ostettavan-t

uotteen-saatavuus-resurssi

http://support.johku.com/support/solutions/articles/245887-ostettavan-

tuotteen-variointi-resurssipoolin-avulla

http://support.johku.com/support/solutions/articles/232343-ostettavan-tuotteen-saatavuus-resurssi
http://support.johku.com/support/solutions/articles/232343-ostettavan-tuotteen-saatavuus-resurssi
http://support.johku.com/support/solutions/articles/245887-ostettavan-tuotteen-variointi-resurssipoolin-avulla
http://support.johku.com/support/solutions/articles/245887-ostettavan-tuotteen-variointi-resurssipoolin-avulla


Aktiviteetti tuote
● Aktiviteetissa on aina aikaan sidottu saatavuus

● Käytetään yleensä opastuksissa jne.

● Voi käyttää myös tapahtumissa, mutta tästä ei muodostu varsinaista 

lippua.



Tapahtuma tuote
● Toimii hyvin jos tapahtumia on useita. Esim teatteri-esitykset tms

● Tapahtuma-tuotetyypin toiminta perustuu näytöksiin ja niihin myytäviin 

lippuihin

○ Alatyypit

■ Elokuva 

■ Teatteri

■ Konsertti

■ Ooppera

■ Baletti

http://support.johku.com/support/solutions/articles/237293-n%C3%A4yt%C3%B6ksen-lis%C3%A4%C3%A4minen-n%C3%A4yt%C3%B6skalenteriin
http://support.johku.com/support/solutions/articles/237486-n%C3%A4yt%C3%B6sten-hinnoittelu-ja-liput


Tapahtuma tuote
● Näytösten hinnoittelu:

http://support.johku.com/support/solutions/articles/237486-n%C3%A4yt%C3%B

6sten-hinnoittelu-ja-liput

Lippuhinnoittelu mahdollistaa

● sarjaliput

● mobiililiput

http://support.johku.com/support/solutions/articles/237486-n%C3%A4yt%C3%B6sten-hinnoittelu-ja-liput
http://support.johku.com/support/solutions/articles/237486-n%C3%A4yt%C3%B6sten-hinnoittelu-ja-liput


Lippuaktiviteetti
● Aktiviteettituote, jossa hinnoittelu tapahtuu lippuhinnoittelun 

kautta

http://support.johku.com/support/solutions/articles/241477-lippuaktiviteetti

Mobiililippu ja Johku-reader: 

http://support.johku.com/support/solutions/articles/238906-mobiililippu-ja-joh

ku-reader

http://support.johku.com/support/solutions/articles/241477-lippuaktiviteetti
http://support.johku.com/support/solutions/articles/238906-mobiililippu-ja-johku-reader
http://support.johku.com/support/solutions/articles/238906-mobiililippu-ja-johku-reader


Lahjakortit
● Voit myydä joustavasti ennakkoon

● Automaattinen koodi, jolla voi sitten maksaa verkkokaupassa

● http://support.johku.com/support/solutions/articles/237871-lahjakortin-lu

ominen

● http://support.johku.com/support/solutions/articles/237872-lahjakortin-k

%C3%A4ytt%C3%A4minen

●

http://support.johku.com/support/solutions/articles/237871-lahjakortin-luominen
http://support.johku.com/support/solutions/articles/237871-lahjakortin-luominen
http://support.johku.com/support/solutions/articles/237872-lahjakortin-k%C3%A4ytt%C3%A4minen
http://support.johku.com/support/solutions/articles/237872-lahjakortin-k%C3%A4ytt%C3%A4minen


Elokuvateatteri

https://www.kino123.fi/fi/etu
sivu/elokuva/s=bigfoot-isojal
an-perhe-dub/body0=12226
.24918/body0:template=joh
kuproduct.tpl

https://www.kino123.fi/fi/etusivu/elokuva/s=bigfoot-isojalan-perhe-dub/body0=12226.24918/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kino123.fi/fi/etusivu/elokuva/s=bigfoot-isojalan-perhe-dub/body0=12226.24918/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kino123.fi/fi/etusivu/elokuva/s=bigfoot-isojalan-perhe-dub/body0=12226.24918/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kino123.fi/fi/etusivu/elokuva/s=bigfoot-isojalan-perhe-dub/body0=12226.24918/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kino123.fi/fi/etusivu/elokuva/s=bigfoot-isojalan-perhe-dub/body0=12226.24918/body0:template=johkuproduct.tpl


Elokuvateatteri

https://www.kinoengel.fi/fi/el
okuva/s=tove/body0=22990
.25975/body0:template=joh
kuproduct.tpl

https://www.kinoengel.fi/fi/elokuva/s=tove/body0=22990.25975/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kinoengel.fi/fi/elokuva/s=tove/body0=22990.25975/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kinoengel.fi/fi/elokuva/s=tove/body0=22990.25975/body0:template=johkuproduct.tpl
https://www.kinoengel.fi/fi/elokuva/s=tove/body0=22990.25975/body0:template=johkuproduct.tpl


Lippuaktiviteetti

https://www.verla.fi/fi/tuleka
ymaan

https://www.verla.fi/fi/tulekaymaan
https://www.verla.fi/fi/tulekaymaan


Kiitos.

Ilkka Lariola
ilkka@naturaviva.fi
050 376 8855

mailto:ilkka@naturaviva.fi

