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MOMONDON UUDEN HAKUTOIMINNON AVULLA VOIT ETSIÄ 

SEURAAVAN MATKASI LENTOBUDJETIN PERUSTEELLA 
 

Suomalaisista 65 prosenttia tutustuu mieluiten uusiin kohteisiin matkustaessaan, paljastaa 

matkahakukone momondo.fin tutkimus. Kysymys kuuluukin: kuinka valita maailman 

lukuisten kohteiden joukosta, jos tiedät vain käytettävissä olevan budjettisi ja tulevan matkasi 

ajankohdan? Trip Finder, momondon uusi hakutoiminto, auttaa matkailijoita valitsemaan 

seuraavan matkakohteen erilaisten laadullisten hakukriteereiden avulla. 

 

Matkahakukone momondo.fin tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat seikkailunhaluisia ja 

etsivät uusia kokemuksia matkustaessaan: 65 prosenttia suomalaisista matkustaa mieluiten 

itselleen ennalta tuntemattomaan paikkaan. Miten uutta etsivät matkailijat sitten löytävät 

mieleisensä kohteen? Jos sinulla on tiedossa vain lomabudjetti ja matkakohteen tyyppi – 

haluat esimerkiksi päästä 500 eurolla jonnekin romanttiseen paikkaan, jossa et ole ennen 

käynyt – miten päätät tulevan matkakohteesi? 

 

Ennen matkakohteen valintaan tarvittiin tuntien tutkimustyötä: kaupunkien ja nähtävyyksien 

selailua, säätietojen tarkkailua sekä lentohintojen vahtimista. Nyt momondo on tuonut osaksi 

matkahakuaan Trip Finder -ominaisuuden, jonka avulla matkakohteen valinta on entistä 

helpompaa. 

 

SEIKKAILUNHALUISEN MATKAILIJAN APURI 
Trip Finder -hakutoiminnon avulla voit etsiä matkaa erilaisten hakukriteereiden avulla: voit 

rajata hakutulosta muun muassa matkabudjettisi, matkustuskuukauden, säätilan tai matkasi 

teeman mukaan, ja momondo etsii sinulle sopivimmat kohteet lähes 200 suosikin joukosta. 

 

 
 

”Tutkimuksemme mukaan suomalaiset tutustuvat mielellään uusiin matkakohteisiin. 

Halusimmekin auttaa matkailijoita löytämään uusia kohteita helpommin ja tehdä 

http://www.momondo.fi/
http://www.momondo.fi/trip-finder/


valintavaiheesta jännittävämpää, joten siksi toimme markkinoille Trip Finderin”, sanoo 

momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen. 

 

”Meitä kaikkia kiinnostavat eri asiat matkustaessamme, ja Trip Finderin avulla jokainen voikin 

etsiä itseään kiinnostavia kohteita olipa kyseessä kaupunkiloma, shoppailu, rannalla 

lekottelu, luonto tai yöelämä”, Jalonen jatkaa. 

 

Trip Finder yhdistää kunkin kohteen lentohinnat, säätiedot ja maantieteellisen tiedon 

momondon omaan, tarkoin valittuun sisältöön. Matkailija poimii itselleen tärkeät 

hakukriteerit, joiden perusteella momondo hakee sopivimmat kohteet ja esittää ne 

mosaiikkina. Klikkaamalla kutakin kohdetta pääsee lukemaan lyhyen kuvauksen kohteesta 

sekä katsomaan kuvia ja käytännön tietoa. Jos kohde miellyttää, sivulta pääsee myös suoraan 

hakemaan parhaat lennot kohteeseen. 

 

TIETOA TRIP FINDERISTA: 
 Trip Finder auttaa matkailijoita hakemaan ja tutustumaan uusiin kohteisiin erilaisten 

hakukriteereiden avulla. Valittavissa on kriteereitä niin lentobudjettiin, 

matkustuskuukauteen, maanosaan, säätilaan, kiinnostuksenkohteisiin kuin matkan 

teemaankin liittyen. 

 Trip Finder tuo uuden ulottuvuuden matkakohteiden valintaan yhdistämällä 

lentohakuun tunnepohjaisia hakukriteereitä, kuten eri värein visualisoituja teemoja. 

Valittavissa olevat matkateemat ovat romantiikka, perhe, kulttuuri, sosiaalinen, 

paikallinen ja hieno. 

 Kunkin kohteen tiedoissa näkyvät hinnat ovat keskimääräisiä lentohintoja, jotka 

perustuvat yli 30 miljardiin kahtena hakua edeltävänä viikkona koottuun matkalipun 

hintaan. 

 Tällä hetkellä Trip Finder tarjoaa inspiraatiota 182 kohteeseen, jotka valikoitiin 

momondon haetuimpien kohteiden joukosta. 

 Trip Finderissa on jokaiseen kohteeseen lentohintatiedot, inspiraatiota tarjoavia 

kuvia ja kohdekuvauksia sekä hintatietoa aterioista, takseista, ostoksista ja 

liikkumisesta. 

 Trip Finderin ovat kehittäneet momondon ohjelmoijat, suunnittelijat ja 

matkailuartikkelien kirjoittajat. 

 

TIETOA TUTKIMUKSESTA: 
Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja 

matkailun trendeistä online-tutkimuksena Research Now -paneelin kautta. Kysely toteutettiin 

9.–19. tammikuuta 2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely 

on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. 
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Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 

momondo 
Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten 

hintoja miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia 

lentovertailutestejä, ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, 

kuten New York Times, CNN, NBC, CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon 

ilmainen mobiilisovellus on saatavilla iPhone, Android ja Blackberry -laitteisiin. 
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