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Jos haluat, niin tämä juttu on sinua varten. Artikkelissa
kerromme, kuinka voit matkustaa ja majoittua halvemmalla.
Tämän lisäksi samalla kikalla saat lisää valikoimaa Netflixiin ja
pääset nauttimaan Suomen tv-viihteestä myös ulkomailla!

Hintavertailut ja muut bookkaussivustot
Kuten tiedämme, nykypäivänä on olemassa lukuisia sivustoja
matkalippujen buukkaamiseen, joilta yritämme napata parhaat
hetkelliset tarjoukset kohteisiimme, olivat ne sitten entuudestaan
tuttuja tai tuntemattomia. Pelkästään saman päivän aikana
esimerkiksi lentolippujen hinnat voivat vaihdella sadoilla euroilla
samalle istuimelle. Olemme moni kuitenkin varmasti huomanneet,
että mitä pidempään kärkymme tarjouksia, sitä nopeammin hinnat
alkavat nousemaan.

Hintoihin vaikuttavat useat tekijät – voit kuitenkin
kiertää niistä suurimman
Yksi luonnollinen selitys on, että koska lähtö lähestyy, niin lippujen
hinnat terveen järjen mukaan nousevat kysynnän noustessa ja
tarjonnan vähentyessä. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus.
Matkavertailusivustot myös painostavat sinua tietämättäsi ostamaan
lippuja tarkkailemalla hakukäyttäytymistäsi. Sivustot kirjaavat hakusi
IP-osoitteesi perusteella evästetiedoiksi (cookies), joiden avulla
sivustot päättelevät sinun etsivän tarjouksia. Nostamalla hintojaan ne
puskevat sinua tekemään oston mahdollisimman nopeasti, etteivät
liput ”karkaisi” budjettisi ulkopuolelle ja saavat sinut varaamaan liput
heidän kauttaan kilpailijoidensa sijasta.

Oletko huomannut, että lippujen hinnat voivat
vaihdella pelkästään kahden eri laitteella olevan
verkkoselaimen välillä?
Samasta laitteesta puhuttaessa, kyse on evästeistä. Mutta suurin
hintoihin vaikuttava tekijä on käyttäjän fyysinen sijainti (IP-osoite).
Matkavertailusivustot antavat erilaisia hintoja potentiaalisille
asiakkaille jo pelkän maasijainnin perusteella. Esimerkiksi Suomesta
lippuaan varaava asiakas saattaa joutua ostamaan lippunsa selvästi
kalliimmalla, kuin muualla Euroopasta samoja lippuja ostavat
henkilöt. Erot maiden hintojen välillä voivat olla huomattavia pelkän
keskiverto kansalaisen tulotasosta johtuen.
VPN-SUOMI on koonnut vertailuesimerkkejä VPN-sovelluksen avulla
etsityistä lippujen hinnoista lentoyhtiö- ja maakohtaisesti. Voimme
huomata, että halvimmat lennot voivat erota kalliimmista
vastineistaan jopa tuhansilla euroilla maantieteellisestä sijainnistasi
riippuen!

Onko VPN tuttu juttu?
Jos VPN-sovellukset eivät ole entuudestaan tuttuja, niin tämä
lyhenne tulee sanoista Virtual Private Network (suom. virtuaalinen
erillisverkko). VPN-sovellus mahdollistaa internetissä selaavan
yksilön muuttaa verkossa näkyvää fyysistä sijaintiaan (eli IPosoitetta) maailmanlaajuisesti. Tällä tavalla käyttäjän on helppoa

vertailla ja ostaa tarjolla olevia lentomatkoja paljon laajemmalla
otannalla, joita hän ei muuten oikean fyysisen sijaintinsa takia näkisi.
Nämä sovellukset ovat täysin laillisia ja laadukkaimmatkin
sovellukset maksavat vain pari euroa kuukaudessa.

Hyödynnä VPN-yhteyttä myös hotellivarauksiin
Mutta kuten tämä jutun johdannossa mainitsimme, niin VPN:n hyödyt
eivät rajoitu ainoastaan lentolippuihin. Myös hotellimajoituksien
hinnat voivat vaihdella rajusti asiakkaan varaushetkellisestä
sijainnista johtuen. Vertailimme esimerkkinä useamman
suomalaishotellin halvimpia huoneita eri maista, ja erot varauksien
hinnoille olivat huomattavia. Eli jos haluat napata hotellit
halvemmalla, niin VPN on ystäväsi myös tässä asiassa.

Ohjeet halvempien hotellien ja lentojen
varaamiseen
VPN-Suomen sivuilta löydät helpot step-by-step -ohjeet lentolippujen
ja majoituksien varaamiseen, mutta tiivistetään nämä ohjeet vielä
tässäkin:
1. Yhdistä VPN-sovellus Internettiin
2. Ennen lentojen ja varauksien tekemistä tyhjentäkää
selaimesta evästeet, välimuisti ja sivuhistoria
3. Käyttäkää selainta yksityistilassa (Incognito)
4. Siirtykää sen maan matkavertailusivustolle, johon VPNsovelluskin on yhdistetty
5. Kokeilkaa eri sivustoja sekä sijainteja, tulokset voivat yllättää
erittäin miellyttävästi!

Samalla sovelluksella saat lisää valikoimaa
Netflixiin!
Viimeisimpänä, muttei todellakaan vähäisimpänä mainittakoon vielä,
että VPN avaa valtavasti uusia kanavia viihteen seuraamiseen niin
kotimaassa, kuin ulkomaillakin. Pelkästään Netflix USA:n kautta
avautuu tuhansia sarjoja sekä elokuvia, joilla ei ole esitysoikeuksia
Suomen Netflixissä, mutta tämä rajoitus on helposti kierrettävissä
laillisin keinoin yhdistämällä VPN Yhdysvaltojen palvelimeen. Näin
voi katsoa myös monia ulkomaalaisia televisiokanavia, joiden
mielenkiintoisimmista ohjelmista ja urheilulähetyksistä ilmoitamme
aktiivisesti blogissamme.

Katso Suomen tv-kanavia myös ulkomailta
Monille ulkomailla väliaikaisesti ja pysyvästi olevilla suomalaisilla on
myös kaipuu katsella kotimaan televisiota. Areena, Katsomo ja
Ruutu ovat kaikki avattavissa VPN:n avulla, mutta koska kotimaan
kanavat ovat rajoittaneet joidenkin sovellusten palvelinten
näkyvyyttä, kannattaa ennen VPN:n tilausta vilkaista edellä
mainituista linkeistä, että millä sovelluksilla on pääsy näiden
kanavien suoratoistopalveluun.

Seuraa VPN-SUOMEA ja hyödynnä VPN:n
tuomat edut oikein
VPN-SUOMI toivottaa kaikki lukijat tervetulleiksi kotisivuilleen
osoitteessa https://vpn-suomi.fi/, jossa voitte tutustua lisää VPNsovellusten tuomiin mahdollisuuksiin. Muistakaa myös seurata meitä
Facebookissa, minne päivitämme VPN:n avulla nähtäviä ohjelmia,
urheilutapahtumia ja tarjouksia!
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VPN-SUOMI.fi toimitus

