
Ravintoloitsija, 
saisiko olla lisää 

asiakkaita ja enemmän 
näkyvyyttä?



Mikä on Ruokapaikka?

• Ruokapaikka on osoitteessa ruokapaikka.fi toimiva palvelu, 
joka paikkatietoa hyödyntäen kokoaa yhteen paikkakunnan 
ravintolatarjonnan ja tuo ravintoloiden lounaslistat helposti 
kuluttajien saataville.

• Palvelu pyrkii vastaamaan kysymykseen “missä tänään syötäisiin” 

• Kuluttajalähtöinen palvelu, jossa paikallinen lounastarjonta 
tuodaan esille käyttäjän sijainnin perusteella ja jossa käyttäjät 
voivat merkitä omia suosikkejaan 

• Palvelun teho perustuu kattavaan printti+verkko+mobiili
yhdistelmään, joka hyödyntää paikallisen mediakumppanin 
näkyvyysverkostoa 

• Ravintolalle vaivaton ja helppokäyttöinen hallintaliittymä 



Miten palvelua markkinoidaan?

• Ruokapaikkaa mainostetaan (lehden nimi) kanavissa printissä, 
digissä (ja radiossa)

• Ravintoloiden kk-maksuun sisältyy tietty näkyvyys, lisäksi 
mainonnassa hyödynnetään printin täyttöpaikkoja, isompaa 
printtimainontaa ja verkon eri mainosmuotoja 
kampanjakohtaisesti. 

• Ensimmäinen isompi markkinointikampanja on syksyllä 2021 
toteuttava lanseerauskampanja, jossa tullaan hyödyntämään 
kaikkia omia kanavia mahdollisimman monipuolisesti.



Miksi kannattaa lähteä mukaan palveluun?

• Ruokapaikasta on rakentumassa kattava ravintolakatsaus 
alueiden parhaisiin ravintoloihin; palvelu, josta kuluttaja-
asiakkaat etsivät tietoa kaupunkien ravintolatarjonnasta ja 
tekevät päätöksiä missä syödään. 

• Edulliseen kuukausihintaan ravintola saa omaan hallintaansa 
helppokäyttöisen palvelun, jota pystyy hyödyntämään myös 
omassa mainonnassa. Lisäksi palvelua ja siinä mukana olevia 
ravintoloita mainostetaan näkyvästi alueen medioissa.



Ruokapaikka.fi näkyvyyspaketit 
1.10.2021 alkaen

. 

Printti
• Ruokapaikka.fi-

yhteismainonta mediassa
• 2 krt/kk ½-sivu
• Täytepalat medioihin 

Verkko
Boksipaketti
• 10 000 näyttöä

Hinta: 99 € + alv /kk Hinta: 149 € + alv /kk 

Printti
• Ruokapaikka.fi-yhteismainonta 

mediassa
• 2 krt/kk ½-sivu
• Täytepalat medioihin
• Ruokapaikka.fi-brändi 

Verkko
Boksipaketti 
• 10 000 näyttöä
• Ruokapaikka.fi-brändi

Paraatikaruselli
• 10 000 näyttöä 
• 4-10 ravintolaa
• Ravintolan omalla logolla ja ohjaus 

ravintolan omalle sivulle. 

Ruokapaikka

• Perusnäkyvyyden lisäksi käytettävissä
”Keittiö suosittelee” –elementti, joka 
mahdollistaa etusivun nostot esim. 
päivän annokselle tai erilaisten teemojen 
promoamiselle



Käyttöliittymän ohjeet 
ravintolalle



Ravintolasivun näkymä palvelussa:
Ravintolan perustiedot



1. Kirjautukaa sisään ravintolan asiakassivulle osoitteessa yritykset.tassa.fi omilla 
tunnuksillanne (toimitetaan teille sähköpostilla haluamaanne 
sähköpostiosoitteeseen, joka toimii myös käyttäjätunnuksena).

Kirjautuminen



Toimipisteen tietojen muuttaminen

Toimipisteen tietoja 
pääsette muuttamaan 
vasemman reunavalikon 
kohdasta ”toimipisteet”. 
Kynä-ikonia klikkaamalla 
pääsette tekemään 
muutoksia toimipisteenne 
tietoihin ja päivittämään 
esimerkiksi sivuillanne 
näkyvän pääkuvan tai 
lisäämään poikkeuksellisia 
aukioloaikoja.



Lounaan perustiedot
2. Tarkistakaa lounaan 
perustiedot. 
Perustietoihin kannattaa 
kirjoittaa yleinen kuvaus 
lounaasta ja täydentää 
lounaan aukioloajat. 
Aukioloajat lisäämällä 
lounasilmoitus ei näy 
enää sen jälkeen kun 
lounasaika on päättynyt.



Lounaslistojen lisääminen

3. Syöttäkää viikon lounaslista 
klikkaamalla kynää. Silmän 
kuvasta pääsette näkemään 
pikasilmäyksen kyseisen viikon 
lounaslistasta. 

Halutessanne voitte myös lisätä 
ja muokata lounaspohjia, jotka 
helpottavat samoina toistuvien 
lounaslistojen julkaisemista. 



Lounaslistojen muotoilu

Lounaslistat voi myös syöttää rivi kerrallaan, jolloin listasta 
tulee yhtenäisen ja siistin näköinen. Asiakkaanne voivat 
tehdä hakuja ruokavalioiden perusteella, esim. etsiä vain 
listat, joissa on gluteenittomia vaihtoehtoja.



Rivikohtaisen lounaslistan käyttöönotto
Rivikohtainen 
syöttäminen 
mahdollistaa 

käyttäjille 
hakutoiminnon, 

jonka avulla 
pystyy palvelun 
päänäkymästä 

hakemaan tiettyä 
erityisruokavaliota 

tarjoavia 
ravintoloita listalla 

mainittujen 
joukosta



Take away ja kotiinkuljetus 

Voitte ilmoittaa asiakkaillenne take away- ja kotiinkuljetusvaihtoehdosta päivittämälle ne lounaan 
perustietoihin. Maininnat näistä palveluista tulevat näkyville heti palvelun etusivulle ravintolan 
yhteystietojen alapuolelle. Kotiinkuljetus näkyy painikkeena, josta asiakas voi suoraan siirtyä tilaamaan.



• Kun uusi ravintola päättää lähteä mukaan palveluun, tarvitaan seuraavat tiedot:
• Asiakasyritys (laskutusnimi)
• Y-tunnus
• Yrityksen osoite, postinumero, postitoimipaikka
• Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
• Sähköposti, jonka halutaan toimivan käyttäjätunnuksena
• Ravintolan nimi
• Ravintolan osoite, postinumero, postitoimipaikka
• Ravintolan puhelinnumero ja sähköposti
• Verkkosivujen osoite
• Logo ja vaakamuotoinenkuva käytettäväksi ravintolan sivulla (näitä pääsee myöhemmin halutessaan muuttamaan)

• Tiedot toimitetaan sähköpostilla emmi.tiilikainen@media.fi ja anssi.rautio@media.fi

• Ravintola saa tunnukset ja pääsee käyttämän palvelua 3 arkipäivän sisällä tietojen 
vastaanottamisesta

Myyjälle: Kun ravintola lähtee mukaan, toimi näin


