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Monipuolisella kanta-asiakasohjelmalla 
hyvää asiakaskokemusta

Ei + ei + ei = kyllä
Mitä, kanta-asiakasohjelma kansalliselle peliyh-
tiölle? Saadaanko antaa asiakkaille alennuksia? Ei 
saada. Saadaanko antaa asiakkaille bonusrahaa? Ei 
saada. Saadaanko palkita asiakkaita pelaamisesta? 
Ei saada. Tehdäänkö kanta-asiakasohjelma? Kyllä 
tehdään. Tällaisia keskusteluja käytiin Veikkaukses-
sa 10 vuotta sitten, vuonna 2006.

Vuoden 2016 lopussa Veikkauksen kanta-asi-
akkaita oli jo 1,9 miljoonaa ja 70 % pelaamisesta 
oli tunnistautunutta. Tunnistautunut pelaaminen 
tarkoittaa joko pelaamista digitaalisesti verkos-
sa tai kivijalan myyntipisteissä Veikkaus-kortilla. 
Veikkaus-kortti – kanta-asiakasohjelman ilmenty-
mä - on osa Suomen kolmanneksi suurinta kanta-
asiakasohjelmaa. Uusia asiakkaita rekisteröityy 
reilut 2000 joka viikko, parhaimpina viikkoina jopa 
lähes 10 000.

Kanta-asiakkaana saat enemmän
Veikkauksen kanta-asiakasohjelman tarkoituksena 
on tuottaa asiakkaalle lisää hyötyä, ohjata rahape-

laamista lailliseen kotimaiseen tarjontaan ja estää 
pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Ohjelma koostuu 
useista asiakasta hyödyttävistä osista, ja sen arvo-
lupaus on ”Kanta-asiakkaana saat enemmän”.

Etuja ja elämyksiä 
Kanta-asiakkaille suunnatut edut ovat pääosin 
Veikkauksen edunsaajuusmaailmaan – suomalai-
nen taide, liikunta, tiede ja nuorisotyö - liittyviä. 
Asiakkaat voivat esim. ostaa lippuja kaksi yhden 
hinnalla jääkiekon Liiga-otteluihin tai osallistua 
asiakasarvontoihin. Tiistai on kotimaisen elokuvan 
päivä. Silloin pääsee katsomaan kotimaisia elokuvia 
kaksi yhden hinnalla Veikkaus-korttia näyttämällä. 
Kanta-asiakkaat voivat myös hankkia Museokort-
tiin yhden maksuttoman lisäkuukauden. On haus-
kaa käyttää kanta-asiakasetua ja vierailla muse-
ossa, jonka ylläpitoon on käytetty veikkausvoitto-
varoja. Tämä onnistuu esimerkiksi J.L. Runebergin 
kodissa Porvoossa tai Jyväskylän taidemuseossa.

Veikkaus Points tuo kanta-asiakasohjelmaan 
pelillisen elementin, joka syventää asiakassuhdetta 
ja parantaa asiakaskokemusta. Asiakas voi tehdä 
hauskoja tehtäviä, kerätä pisteitä, poimia palkin-
toja ja osallistua asiakasarvontoihin. Mukana on 
videoita, kyselyitä ja tietoa pelien uudistuksista. 
Asiakasta ei palkita pelaamisesta, vaan tehtävien 
suorittamisesta. Pointsin avulla on mahdollista 
kertoa Veikkauksen vastuullisesta toiminnasta ja 
tehtävästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Loistava 
esimerkki vastuullisuusasioiden edistämisestä on, 
kun palveluun avattiin tehtävä, jossa tutustutaan 
Pelitestiin. Kahdeksan viikon aikana Pelitestiä teh-
tiin melkein nelinkertainen määrä edellisvuoteen 
verrattuna. Ja testin keskeyttämisprosentti puto si 
kolmasosaan. 
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Veikkaus Points voitti marraskuussa 2016 maail-
manlaajuisen valtiollisten rahapeliyhtiöiden järjes-
tön WLA:n Responsible Gaming -kilpailussa Best 
Innovation -palkinnon. 

Enemmän pelattavaa
Veikkauksen kanta-asiakkaat pääsevät pelaamaan 
kaikkia Veikkauksen pelejä. Kanta-asiakkaiden pe-
lejä ovat nettiarvat, eBingo, Syke, Pore ja urheilun 
Live-Veto. Urheilupelien tueksi käytössä ovat ur-
heilutilastot, kokoonpanot ja reaaliaikaiset kertoi-
met. Kaikki nämä löytyvät veikkaus.fi:stä. 

Parempaa palvelua
Paremmalla palvelulla saadaan kanta-asiakkaille 
parempaa asiakaskokemusta. Pelaaminen ja pal-
velujen käyttäminen onnistuu ajasta ja paikasta 
riippumatta verkossa. Verkkosivun lisäksi mobii-
liisovelluksesta löytyy mm. Veikkaus-kortti mobii-
liversiona, jota voi käyttää myyntipisteissä ympäri 
maan. Mobiilikortti on näppärä, jos ei halua kantaa 
muovista korttia mukana. Myyntipisteissä kanta-
asiakas voi tunnistautua myös ajokortilla tai Kela-
kortilla ja näin toimimalla saada voitot talteen. 
Ajokortilla ei pääse Kiasmaan kaksi yhden hinnalla 
keskiviikkoisin, vaan siihen tarvitaan Veikkaus-
korttia. Joko mobiilia tai muovista.

Veikkaus-korttia lanseerattaessa voitot talteen 
–ajatus oli pääteema. Voitot talteen on edelleen 
yksi tärkeimmistä palveluista, jonka Veikkauk-
sen kanta-asiakkaat saavat. Vuosittain jää paljon 
voittavia pelitositteita farkkujen takataskuihin tai 
pyykinpesukoneiden nukkasihteihin. Kun pelaa 

tunnistautuneena, ohjautuvat voitot joko pelitilille 
tai pankkitilille – varmasti. 

Yksi suurimpia syitä jättää lottoamatta on 
unohtaminen, minkä takia on olemassa tilauspe-
lipalvelu. Tilattu peli on helpoin tapa osallistua ar-
vontoihin. Ei tarvitse tehdä muuta kuin varmistaa, 
että pelitilillä on rahaa, niin on automaattisesti 
arvonnassa mukana. Jos asiakas haluaa, palvelu-
viesti muistuttaa, kun pelitilin saldo ei riitä Loton 
uusimiseen.

Uusi kanta-asiakkaita helpottava palvelu on pe-
laajaporukat netissä. Porukkapelejä on ollut tarjolla 
myyntipisteissä ja verkossa jo kauan, mutta verkos-
sa voi nyt myös koota oman porukan ja jakaa pelejä 
sen kesken. Perinteiset kaverivakiot ja kimppamo-
nivedot on helppo pitää järjestyksessä. Ja porukka-
pelaamisen lisäksi voi tilata ilmoituksen siitä, kun 
omaan porukkaan on luotu uusi peli niin ei mene 
yhteiset jännityshetket ohi.

Kenorivi rakentuu lastenlasten syntymäpäivis-
tä, omasta hääpäivästä ja farmari-Volvon han-
kintavuodesta. Lottorivi taas omasta ja puolison 
syntymäpäivästä. Näissä on aika muistaminen ja 
sen takia kanta-asiakkaat voivat tallettaa omat 
suosikkirivinsä. Älypuhelimessa omat suosikkirivit 
ovat koko ajan käden ulottuvilla ja pelattavissa 
verkossa tai sovelluksella. Suosikkiriviä voi käyttää 
myös myyntipisteissä, kunhan muistaa tunnistau-
tua kassalla Veikkaus-kortilla.

Veikkauksen toiminnan perustana on vastuul-
lisuus ja vastuullisen pelaamisen edistäminen: on 
tärkeää, että pelaaminen pysyy hanskassa. Kanta-
asiakkaiden käytössä on laaja kirjo työkaluja oman 
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pelaamisen hallintaan. Pelaamiseen käytetyt eurot 
ja pelaamisesta tulleet voitot näkyvät veikkaus.
fi:ssä. Pelirajat on helppo asettaa ja verkosta löytyy 
pelitesti, jossa voi 16:een kysymykseen vastaamalla 
testata omaa pelikäyttäytymistä. Jos oma tai lähei-
sen pelaaminen huolestuttaa, apu on lähellä. Peli-
ilo ennen kaikkea.

VeikkausTV:stä kanta-asiakkaat voivat katsoa 
huippu-urheilua suorana ja maksutta. Tarjolla on 
päivittäin kotimaista ja ulkomaista huippu-urhei-
lua: mm. tennistä, jääkiekkoa, jalkapalloa, lento-
palloa, käsipalloa ja snookeria. VeikkausTV:n lähe-
tysten lisäksi saatavilla on myös muita urheilun 
ystävän etuja. Otteluiden kokoonpanot julkaistaan 
veikkaus.fi:ssä ennen muita ja pelikohteet sekä oh-
jelmaoppaan voi tilata omaan sähköpostiin. 

Viestintää ajankohtaisista asioista
Ei asiakkuutta ilman asiakas- ja markkinointivies-
tintää. Kanta-asiakkaat saavat viestejä ajankohtai-
sista asioista, uusista palveluista, viikon pelikoh-
teista ja kanta-asiakaseduista. Viestissä voidaan 
esimerkiksi kertoa, että kanta-asiakasarvonnassa 

on palkintona Kalevala-koruja, Lotto-arvonta on 
pyhäinpäivän takia siirretty sunnuntaille normaa-
lista lauantai-illasta tai että Vakiossa on lisärahaa.

Palveluviestit, vain halutut viestit
Kanta-asiakkaat voivat tilata ja valita juuri itseään 
kiinnostavat viestit joko sähköpostiin tai teksti-
viestillä, esimerkiksi: Muistutus, kun Tappara tai 
Huuhkajat pelaavat. Voittoviesti, kun voitto on 
tietyn suuruinen. Muistutusviesti, kun uusi kanta-
asiakasarvonta aukeaa.

Tilattavat palveluviestit ovat lisänneet vies-
timäärää selvästi, mikä on paras merkki siitä, et-
tä palveluviesteille on tarvetta. Parempi palvelu 
tuottaa parempaa asiakaskokemusta. Toinen syy 
palveluviestien suosioon on se, että niitä tarjotaan 
asiakkaan polun varrella oikeassa paikassa. Anne-
taan asiakkaan ensin tehdä helposti se, mitä hän 
on tullut tekemään eikä sekoiteta sitä. Vasta tämän 
jälkeen annetaan mahdollisuus lisäpalvelun hank-
kimiseen. Kun asiakas on pelannut veikkaus.fi:ssä 
Lotto-rivin, tarjotaan sen jälkeen mahdollisuutta 
tilata arvonnan tulokset tai Lotto-muistutus. 
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Mahdollisuus vaikuttaa
Yhtenä kanta-asiakasohjelman osana on mah-
dollisuus vaikuttaa. Veikkausraati on Veikkauksen 
kanta-asiakkaiden interaktiivinen yhteisö, jossa 
pääsee osallistumaan tuotekehitykseen sekä asia-
kaskokemuksen ja kanta-asiakasohjelman kehittä-
miseen. Veikkausraatilaiset voivat esim. valita peli-
en ulkoasuja ja nimiä, arvostella mainoksia, testata 
tuoteuudistus- ja markkinointi-ideoita sekä antaa 
palautetta käyttöliittymistä. Yli 10 000 kanta-asia-
kasta on mukana Veikkausraadissa.

Veikkaus.fi:ssä on useassa paikassa palaute-
laatikoita, joissa voi antaa arvosanan ja kirjallis-
ta palautetta, joita käytetään käyttökokemuksen 
kartoittamiseen ja parantamiseen. Yksin Pointsin 
sivuilla oleva laatikko on kerännyt tuhansia ideoita 
jatkokehitykseen.

Mikä on paras kanta-asiakasetu? Etujen sivulla on 
kartoitettu suosituimmat kanta-asiakasedut. Työvä-
lineenä oli Hot or Not –pikatutkimus, jossa asiakkaat 
saivat valita etupareista hotin ja notin. Vastauksia 
saatiin yli 150 000 ja suosituimmaksi eduksi seu-
loitui: tiistaisin kotimaisiin elokuviin kaksi yhden 
hinnalla. Kanta-asiakkaat pystyvät vaikuttamaan 
oman ohjelmansa sisältöön.

Veikkauksen kaikkien pelien tuotto käytetään suo-
malaisen taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorisotyön 
tukemiseen. Vaikka pelistä ei suoraa voittoa tulisi-

kaan, eurot kiertävät lopulta suomalaisten hyväksi. 
Lotto- ja Pitkäveto-eurot ohjautuvat uimahallin 
suihkuhuoneen kaakeleihin, etsivään nuorisotyöhön 
tai jalkapallokentän pukusuojan penkkiin.

Kanta-asiakasohjelmaa parannetaan jatkuvasti. 
Uusia palveluja ja etuja täytyy kehittää, jotta asia-
kaskokemus pysyy hyvänä ja paranee sekä digika-
navassa että myyntipisteissä. Kanta-asiakkuudet 
ovat Veikkauksen liiketoiminnan ytimessä, koska 
kasvu tulee kanta-asiakkailta. 

Veikkauksen kanta-asiakkaana saa enemmän 
hyö tyä asiakkuudesta ja iloa elämään.

Timo Arvonen 
Asiakkuuspäällikkö 

Veikkaus
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Risteileminen on olennainen osa suomalaisuutta, 
ja sen väitetään syöpyneen meihin jo äidinmaidon 
välityksellä. Silja Linen juuret ulottuvat 60 vuoden 
taakse. Tallink Silja Oy:n tarina alkoi, kun AS Tallink 
Grupp osti Silja Linen keväällä 2006. Seuraavan 
vuoden toukokuussa lyötiin yhteen kaksi kanta-
asiakasohjelmaa ja syntyi koko konsernin kattava 
uusi yhteinen ohjelma nimeltä Club One. Tällä het-
kellä ohjelma kattaa kaikki konsernin päämarkkina-
alueet (Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian) ja toki 
toivotamme tervetulleeksi myös kaikki muut kan-
sallisuudet. Kanta-asiakkaiden määrä kasvaa tasai-
sesti vuosittain muutamilla prosenteilla. Club One 
on yksi Suomen suurimmista kanta-asiakasohjel-
mista. Suomessa Tallink Silja Oy on ensisijaisesti 
myynti- ja markkinointiorganisaatio. Club One on 
luonnollisesti yksi sen tärkeimmistä viestintäkana-
vista kuluttaja-asiakkaille.

Massiivinen määrä dataa
Tallink-konsernin neljällä päämarkkina-alueella 
on useampi kymmenen päivittäistä lähtöä 15 eri-
laisella aluksella omine eriytettyine matkustus-
konsepteineen. Yhteensä matkustajia kuljetetaan 
vuosittain reilut yhdeksän miljoonaa. Helsingistä ja 
Turusta tehdään päivittäin yhteensä yhdeksän läh-
töä Tallinnaan ja Tukholmaan. Tallink on maailman 
mittakaavassakin laskettuna iso peluri, esimerkiksi 
maailman yhdenneksitoista suurin matkailualan 
Duty Free -toimija. Laskin huvikseni kuittitapahtu-
mien määrän yhden kalenterivuoden ajalta meidän 
Suomesta lähteviltä aluksilta. Sain lopputulokseksi 
reilut neljä miljoonaa tapahtumaa – sekin melko 
maltillisesti laskettuna. Kaikki ostodata yhdistetty-
nä matkustusdataan muodostaa valtavan massan 

Kanta-asiakasohjelma myynnin turbiinina

big dataa, jota me yritämme eri tavoilla jalostaa, 
organisoida, yhdistellä ja tehdä järkeviä analyysejä 
ja johtopäätöksiä markkinoinnin tueksi. 

Dataa olemme jo pitkään käyttäneet päätök-
senteon pohjana. Vasta viime aikoina olemme 
heränneet siihen, että mielekästä lopputulosta ei 
synny, jos asiakkaan tekemisiä ja niiden taustal-
la olevia motiiveja ei analysoida perusteellisesti 
ja pureta atomeihin. Parhaillaan työn alla olevan 
segmentoinnin lopputuloksena tiedämme, että 
syntyy tarkempi analyysi asiakkuuksista yleisesti 
ja kirkastettu näkemys motivaatioista ostopää-
töksenteossa. Uusien mallien pohjalta pääsemme 
rakentamaan personoidumpaa asiakkaan polkua ja 
ymmärrämme toivottavasti kokonaisvaltaisemmin 
koko asiakkuuden. 

Tämän päivän datahuumassa kuulee usein 
kerrottavan samaa juttua: ”Tietoa on valtavasti, 
mutta se on hajaantunut eri paikkoihin. Kaiken 
datan yhdistäminen käyttökelpoiseen muotoon 
on osoittautunut haasteelliseksi”. Vastaavanlaisten 
ongelmien kanssa painitaan myös meillä. Meidän 
iso data on siiloutunut niin, että laivaostojen ja 
matkustustiedon yhdistäminen on vähintäänkin 
työlästä ja manuaalista leikkaa-liimaa-tyylillä. Seg-
mentointi ja kirkastettu ymmärrys asiakkuudesta 
luovat kuitenkin uskoa tulevaisuuteen ja valoa 
tunnelin päähän. 

Viestinnän kohdentaminen
Suomalaisille kanta-asiakkaille viestimme ensi-
sijaisesti omissa kanavissa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että suurin osa viestinnästä tehdään omin voimin, 
mutta myös sitä että kanavat ovat omissa näpeis-
sä. Päivittäinen business taotaan sähköisiä kanavia 
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hyödyntäen eli sähköpostilla ja verkko-sivuston 
avulla. Tosin julkaisemme edelleen neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvää kanta-asiakaslehteä eikä 
perinteistä printtisuoraakaan ole ihan kokonaan 
unohdettu – pääasiassa siitä syystä, että niiden 
tulokset ovat korkeahkosta hinnastaan huolimatta 
edelleenkin häkellyttävän hyviä. Asiakkaan kotiin 
kannettu joulu- tai syntymäpäivätervehdys luo 
henkilökohtaisemman fiiliksen kuin vastaava säh-
köisesti lähetetty versio. Tässä kohtaa kanavavalin-
nalla on erityisen kriittinen merkitys.

Tällä hetkellä osa kohdentamisesta tehdään au-
tomatisoidusti, mutta edelleen isompaa osaa näyt-
telee itse mietitty ja rakennettu kohdentaminen. 
Ennen segmenttien ajamista automaatiojärjestel-
mään elämme todellisuudessa, jossa luotetaan pal-
jolti omaan kokemukseen, ammattitaitoon ja luo-
vuuteen sekä jo tehtyjen kohdennusten toimivuu-
teen ja erilaisista testauksista saatuihin tuloksiin. 
Saattaa kuulostaa hieman vanhanaikaiselta, mutta 
mielestäni terveellisesti annosteltu back to basics 
–ajattelu kohdentamisessa toimii perinteisemmil-
lä aloilla kuten vaikkapa risteileminen Itämerellä. 
Myös ihan puhdas tuotetuntemus on joskus väliin-
putoajan roolissa. Puollan ajatusta, että jos ja kun 
jonkinlainen helvetin kone rakennetaan, niin mie-
titään se sitten sen verran ajatuksella ja loppuun 
asti, että sille on myös käytännössä jotain käyttöä. 

Odotan kuitenkin jo innolla uusien pömpeleiden 
ja muiden kilkkeiden käyttöönottoa sekä niiden 
tuomia monipuolisia mahdollisuuksia. Uskon, että 
sekä kanta-asiakaspuolelle että yleisesti markki-
noinnin tekemiseen saamme täysin uudenlaista 
leveyttä ja syyvyyttä sekä järjestelmällisyyttä ja ko-
konaisvaltaisuutta. Jo ammoisilta telemarkkinoin-
tiajoiltani tuttu jatkuva testaaminen noussee aivan 
uusiin sfääreihin, ja sen kautta saadaan lisää tietoa 
siitä, mikä asiakasta liikuttaa. Se jos mikä on oman 
natiividatan rikastamista! 

Tulevaisuudennäkymät
Uskallan väittää, että tältä istumalta useimmis-
sa kuluttajatuotteita myyvissä ja markkinoivissa 
yrityksissä voitaisiin masinoida sisäinen jumppa 
yrityksen kohderyhmistä ja sen perusteella luoda 
erilaisia asiakkaan polkuja ja niihin liittyviä markki-
nointi- ja myyntisisältöjä. Niinhän sitä täällä meil-
läkin tehdään. Yrityksen työntekijöissä asuva tieto 
luo vahvan peruskiven, mutta laajan motivaatioita 
selvittävän analyysin perusteella päästään vielä as-
kel syvemmälle siihen, mitä on syytä markkinoida, 
kenelle ja missä vaiheessa. Mielestäni on kuitenkin 
hyvä pitää mielessä se, että sisältöjen luomisessa 
on aina vahvasti mukana luovan työn elementti 
eikä sitä prosessia saa tukahduttaa liiallisella nu-
mero-, data- tai analyysivouhkaamisella. 

Erilaiset segmentointiprojektit sekä niihin liitty-
vät uudenlaiset markkinoinnin automaatioihin kyt-
ketyt teknologiat ja niiden käyttöönotot ovat tu-
levaisuudessa edessä yhä useammissa yrityksissä. 
Kehityksen vauhdin ainainen kiihtyminen aiheut-
taa näin paineita myös organisaatiorakenteille. Mi-
ten ihmeessä varmistetaan se, että kompetenssit ja 
yleinen osaaminen puhumattakaan johtamisesta 
pysyy edes teknologiakehityksen näköetäisyydellä? 
Viimeistään nyt on yritysten johtoportaissa syytä 
kaivaa esiin organisaatiokaaviot, kääriä hihat ja 
ryhtyä miettimään, miten yritys pärjää tulevaisuu-
dessa muuttuneiden vaatimusten ja uusien tekno-
logioiden edessä. 

Mobiilin voittokulku ja merkitys kasvaa koko ajan. 
Lienee melko varmaa, että jokaisen on lähdettävä 
siihen mukaan itselleen sopivimmalla tavalla. Ja 
miksikäs ei, kun ainakin kanta-asiakasohjelman nä-
kökulmasta katsottuna koko mobiilimaailma avaa 
mahtavia mahdollisuuksia toteuttaa kaikenlaista 
uutta ja ennenkokematonta. Kantava ajatus on 
tavoittaa nuorempaa kohderyhmää eikä lisämyynti 
saatika kustannussäästöt ole ikinä huono asia. 
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Asiakkuuden syövereihin sukeltavien projektien 
pikkuhiljaa valmistuessa haluaisin uskoa myös sii-
hen, että holistinen näkymä asiakkuuksiin ja asi-
akkuudenhoitomalleihin sekä kokonaisvaltainen 
ymmärrys siitä, mikä asiakasta liikuttaa synnyttää 
loppupeleissä yksinkertaisesti parempaa asiakas-
palvelua. Osittain asiakaspalvelusta kumpuava 
asiakaskokemus näyttäisi myös olevan lähitulevai-
suuden kuuma peruna, meillä se on ainakin juuri 
sitä. 

Toukokuussa 2018 voimaanastuva EU:n tieto-
suoja-asetus ja sitä myötä kuluttajan kasvavat 
oikeudet omiin tietoihinsa vaikuttavat myös mark-
kinoijan arkeen. Jos tämä asia ei vielä ole pöydällä, 
niin pian saattaa olla jo liian myöhäistä. Voin vain 
kuvitella mitä kaikkea erilaiset yritykset ovat jem-
manneet arkistoihinsa vuosikymmenten varrella. 
Ajatellaan asiaa nyt kuitenkin positiivisen kautta. 
Varmaankin yritysten rekistereiden laatu ja tie-
donkeruumenetelmät parantuvat ja selkeytyvät. 
Lopputuloksena luulisi syntyvän kaikella tapaa 
parempaa ja toimivampaa markkinointiviestintää, 
joka miellyttää asiakasta ja on yrityksille kannat-
tavampaa. 

Loppukaneetiksi totean, että asiakkaan sana on 
laki, edelleen. Useat tutkimukset ja kyselyt ovat 
osoittaneet, että ainakin Suomessa markkinointilu-
pa sähköiselle viestinnälle annetaan melko höve-
listi, mutta yhä useammin asiakkaat vaativat, että 
annettua henkilökohtaista tietoa myös käytetään. 
Jos kysyt lupaa, niin älä kysy turhaan. Jos asiakkaan 
selkeä viesti yritykselle on se, että kertokaa minul-
le asioista, jotka minua kiinnostavat niin jokaisen 
vastuullisen markkinoijan velvollisuus on tehdä 
juuri niin!

Hanna Michelsson 
Club One Loyalty Program Director 

Tallink Silja Oy


