
Museon avain
Satakunnan Museo



Tuotteistettava palvelu:
MUSEON AVAIN

• yritysten ja yhteisöjen vuosikortti
• sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen
(myös vierasryhmän kanssa)
• viisi opastuskierrosta
• kokoustilojen käyttö maksutta aukioloaikoina
• 15% alennus museon julkaisuista
• kutsut avajaisiin ja vuosittaiseen
  avainkortti-iltaan
• voimassa vuoden, hinta 130 e
• tapa tukea Satakunnan Museon toimintaa
• avainkorttilaisia 21 kpl



Miten hankimme
lisätietoa

potentiaalisten
korttilaisten tarpeista?

Miten lähestyä
yrityksiä? Mistä saamme

ajantasaiset
yhteystiedot?

Miten tehdä kortista
selkeä asiakkaille ja
neljän toimipisteen

henkilökunnalle?

Onko kortin etuja
tarpeen muuttaa, lisätä

tai jopa vähentää?

Miten avainkortti
linkittyy museon muihin

palveluihin?

Miten hyödyntää
paremmin asiakkaiden
palautetta palvelun

kehittämisessä?

Miten voisimme
selkeyttää palvelun
vaatimaa työnjakoa

museon sisällä?

Tuotteistamisen alussa...

Miksi asiakas ostaisi
Museon avaimen? Mikä

on tämän palvelun
ydin?



• Opastukset ja kokoukset ydinpalvelua
 > vai ovatko sittenkään? Asiakkaat käyttivät tilastojen mukaan
näitä etuja vain vähän. Mistä johtuu?
• Haasteena neljä eri toimipistettä, joissa erilaisia käytäntöjä
(kaikkiin ei sisäänpääsymaksua, kaikissa ei kokousmahdollisuutta)
• Asiakasrekisterin ylläpito monimutkaista
• Kokoustilat käytettävissä museon aukioloaikoina > ei sovi
yhdistysten tarpeisiin?
• Hinta todella edullinen, mutta siihen ei tässä vaiheessa
mahdollisuutta vaikuttaa (kenties jatkossa?)

> Laadimme asiakkaille Google Docsin kautta kyselyn, jossa
tiedusteltiin etujen käytöstä. Kysely toimi myös muistutuksena
Museon avaimen eduista (vastaajien kesken arvottiin kirjapalkinto)

Tuotteistamiseen liittyvää pohdintaa…



Asiakastarpeiden kartoitus



• Kartoittamalla asiakastarpeita saimme selville mm. sen, ettei
osaa eduista muistettu tai oltu ollenkaan huomattu

> Museon kannalta tämä oli hyvä, sillä voimme paremmalla
asiakasviestinnällä vaikuttaa asiaan

> Mitä avainkortin haltija osaa yrityksessä tai yhdistyksessä
museostamme ja Museon avaimen eduista kertoa?

• Opastukset museon ainutlaatuista palvelua (tiedollinen ja
kokemuksellinen arvo) > mukana palvelun ytimessä
• Asiakkaat toivoivat myös ajoittain muistutuksia jäljellä olevista
eduista (esim. kaksi opastuskertaa käyttämättä + ehdotuksia
mihin ne voisi käyttää)
• Kyselyn yhteydessä saimme myös muunlaisia ideoita
yritysyhteistyöhön!

Tuloksia



LISÄOSAT: Alennus museokauppatuotteista, avainkorttilaisten
illat, vaihtuvat näyttelyt, tulostettavat ajankohtaiset
etumuistutukset

TUKIOSAT: Hyvät näyttelyt ja oppaat, asiakaspalvelu,
yhteydenpito ja markkinointi (esim. museon
avainkorttilaisten edut), kokoustilan laitteet,
kahvilapalvelut, siivous

YDINOSA: Neljä erilaista museomiljöötä, joihin voi
tulla vierailulle ryhmän kanssa opastukselle tai
itsenäisesti. Mahdollisuus käyttää kokoustiloja.

Museon avaimen ydin-, tuki ja lisäosat



• Henkilökunnalla mahdollisuus osallistua tuotteistamistyöpajoihin
ja luennoille (Porin taidemuseo kevät 2012, AM päätösseminaari)
• Projektisuunnittelija mukana AM-workshopeissa (2013)
• Museossa moniammatillinen työryhmä (eri toimipisteiden
edustajat, asiakaspalvelijat, museolehtori, markkinoinnista ja
tiedotuksesta vastaava museoassistentti, museonjohtaja)
• Ennen tuotteistamista käytiin yhdessä läpi tuotteistamisen ideaa
ja työkaluja
• Museon avain on tullut tutummaksi kaikille kun tuotteistamista
on tehty yhdessä (eri toimipisteitä yhdistävä palvelu)
• Tuotteistamistyö on vielä käynnissä, mutta suurimpia hyötyjä on
ollut palvelun selkeytyminen museon sisällä, mikä jatkossa
toivottavasti näkyy myös asiakkaille

Tuotteistamistyössä tärkeää



• Museon avain on jatkossa voimassa kalenterivuoden
(aiemmin vuoden ostopäivästä)

• Helpottaa asiakasviestintää ja tilastointia (palvelun vakiointi)

• Opastusten kesto 15-60 minuuttia
• Tunnin opastus kokouspäivän jälkeen ei välttämättä vastaa asiakkaan
tarpeita
• Opastuksen pituus aiemminkin ollut mahdollista sopia, mutta ovatko
asiakkaat tienneet tätä? Tuodaan jatkossa selkeämmin esiin!

• Korostetaan entistä enemmän neljää toimipistettä
• Osa asiakkaista käyttää Museon avainta vain päämuseoon

• Asiakassegmentointi tarpeiden mukaan
• kokoustilaa tarvitsevat, erilaista tekemistä/kokemista tarvitsevat,
oppimiseen liittyvät käynnit, eri mielenkiinnon kohteet (esim. teollinen
kulttuuriperintö, luonto, rakennusperintö)

• Museon avain paremmin esillä eri toimipisteissä sekä
  museokaupassa

Tuotteistamisen vaikutuksia







KIITOS!


