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Verkkomarkkinoinnin 
opas
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Modernia markkinointia verkossa 
Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten 

vasta-alkaja tai jo konkari. 

Alkavalla yrittäjällä on harvoin aikaa ja rahaa panostaa massiivisiin 

markkinointikampanjoihin. Siksi markkinoinnin välineet ja kanavat on syytä valita 

huolella. Verkko tarjoaa yrittäjälle monipuolisia ja kustannustehokkaita mahdollisuuksia 

markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. 

Asiakkaasi ovat jo verkossa, joten miksei yrityksesikin olisi?

Tämän oppaan avulla perehdyt verkossa tapahtuvaan markkinointiin ja saat ideoita 

käytännön toteutukseen asti. Tarjoamme vinkkejä asiakastiedon hankkimiseen ja 

hyödyntämiseen, verkkonäkyvyyteen sekä kotisivujen ja verkkokaupan perustamiseen. 

Toivomme, että oppaasta on sinulle hyötyä, kun mietit, miten yrityksesi tavoittaa 

asiakkaasi verkossa.

Timo Hiltunen

toimitusjohtaja

Fonecta Oy

Jari Jokilampi

toimitusjohtaja

Suomen Uusyrityskeskukset ry
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Asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteitä kuvataan mate-

riaalissa asiakkuusprosessin mukaan: asiakkaan matka 

ostoon alkaa tarpeen heräämisestä, jatkuu vertailun kautta 

Asiakkaan ja yrityksen polut risteävät tänä päivänä moninaisemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Yrityksen verkkonäkyvyys, tavoitettavuus, 
markkinointi ja myynti

Kohtaaminen, 
palvelutilanne ja 
vaihdannan hetki

Myynnin jälkihoito 
ja kanta-asiakkaiden 
huomiointi

Palautteen kerääminen, 
reagointi, mittaaminen ja 
palvelun kehittäminen
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Tarpeen herääminen Tiedonhaku ja vaihto-
ehtojen vertailu

Tuotteen tai palvelun 
hankinta ja palvelu-
tilanne 

Kohtaamisen arviointi, asiakaspalaute, suosittelu, 
kokemuksien jakaminen ja asiakasuskollisuus

itse palvelutilanteeseen ja tarpeen täyttävään hankintaan. 

Matka ei kuitenkaan pääty siihen, vaan jatkuu palautteen, 

asiakkuuden hoidon ja suosittelun muodossa.

Menestyksekästä markkinointia ja 
antoisia asiakaskohtaamisia sinulle toivottaa 

Fonecta yrityksille -tiimi

Käsissäsi on verkkomarkkinoinnin oppaamme, joka auttaa sinua ottamaan seuraavan 
askeleen yrityksesi verkkonäkyvyyden, markkinoinnin ja palvelun kehittämisessä. 
Opas koostuu lyhyistä teoriaosuuksista ja niihin liittyvistä käytännönläheisistä 
harjoituksista.
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Kun kuluttajalle herää tarve tuotteen tai palvelun hankin-

taan, lähtee hän todennäköisimmin etsimään sopivaa 

yritystä verkosta ja hakukoneista, useimmiten Googles-

ta. Jopa 78 % kuluttajista tutkii tuotetta verkossa ennen 

ostopäätöstä. Pienyrityksen tulisikin kivijalkamyymälän 

tai muun perinteisen myynnin kanavan lisäksi olla val-

mistautunut kohtaamaan asiakkaansa verkossa. 

Kotisivu on yrityksesi näyteikkuna verkossa. Ajantasai-

nen ja kaikilla laitteilla, myös kännykässä ja tabletissa, 

toimiva kotisivu on tänä päivänä verkkonäkyvyyden 

perusedellytys, olipa yrityksesi minkä kokoinen ta-

hansa. Kotisivun tulee elää liiketoiminnan mukana  

– aivan kuten myymälän näyteikkunakin elää sesonkien 

mukaan. 

Kuluttajat viettävät yhä enemmän aikaa verkkoviihteen 

ja sosiaalisen median eli somen parissa. Riippuen 

liiketoiminnastasi ja asiakaskunnastasi, pohdi onko 

yrityksellesi luonnollista kohdata asiakkaat myös so-

siaalisessa mediassa kuten Facebookissa tai verkon 

suosittelupalveluissa kuten Osuma.fissä. Sosiaalisessa 

mediassa oleminen edellyttää yritykseltä jatkuvaa 

aktiivisuutta, resursseja, aikaa ja halua olla läsnä. Har-

kitse siis tarkkaan, mihin rahkeesi riittävät ja kasvata 

some-läsnäoloasi resurssiesi rajoissa.

Valmistaudu kohtaamaan 
asiakkaat verkossa

Kotisivuilla on kolme tärkeää tehtävää:

Yritys verkossa 
– verkkomarkkinoinnin perusteet

Sisältöteema 1.

Tavoittaa 
uusia  

asiakkaita.

Madaltaa
myynnin  

kustannuksia.

Varmistaa, että  
yritys on mukana   

ostoprosessin  
valintavaiheessa.
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Yritys verkossa 
– verkkomarkkinoinnin perusteet

Sisältöteema 1.

Sisällöllä, sen laadulla, määrällä ja ajantasaisuudella, 

on suuri merkitys niin potentiaalisille asiakkaillesi kuin 

verkon hakukoneillekin, olipa kyse kotisivuista tai näky-

vyydestä sosiaalisessa mediassa.

Sisällöllä on väliä

Lisää tietoa 
yrityksen tehokkaasta 
verkkonäkyvyydestä 
ja -mainonnasta löydät 
osoitteesta:

fonecta.fi/hyötytieto

Asiakkaidesi tavat ostaa ja hakea tietoa ostopäätöksen 

tueksi muuttuvat nopeasti. Siksi nettinäkyvyyttä tulee 

seurata ja kehittää jatkuvasti mm. sisällön, rakenteen, 

ulkoasun ja löydettävyyden osalta. Pelkästään päivittä-

minen ei enää riitä.

1. Roolita eri kanavat: Määritä rooli kotisivuille sekä 

valitsemillesi sosiaalisen median kanaville. Mikä on 

oikea paikka tuotetiedolle, missä kerrot uutuuksista ja 

muista ajankohtaisista asioista, missä jaat kokemuksiasi 

esimerkiksi tapahtumista, messuilta jne.

2. Ole tavoitettavissa: Yhteystiedot, kivijalkaliikkeen 

 aukioloajat, viestinlähetys lomakkeet jne. Tarjoa kattava 

valikoima tapoja saada yhteys yritykseesi.

3. Lisää tietoa: Huolehdi, että sivustollasi on riittävän 

kattava valikoima erilaista tietoa eri muodoissa osto-

päätöksen tueksi.

4. Pyydä tunnistautumaan: Pyri saamaan kävijästä sähköi-

sen kanavan kautta ainakin sähköposti ja markkinointilupa.

5. Tarjoa koko valikoima: Yksittäinen tuote voi olla syy, 

miksi kävijä tuli kotisivulle, mutta tarpeen tyydyt-

tämiseen kannattaa aina tarjota riittävän kattava 

valikoima.

6. Jälkimarkkinoi: Jaa tietoa ja auta asiakastasi käyt-

tämään tuotteitasi tai palveluitasi entistä paremmin.

7. Varmista löydettävyys: Varmista, että sivustosi sisäl-

tö on hakukoneystävällistä, hakukonelistautumisen 

näkökulmasta oikein järjesteltyä ja että sivustosi 

indeksoituu Google-hauissa.

 Muutamia vinkkejä verkkosivujen sisällön suunnittelun avuksi:
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Sisältöteema 2.

Markkinointi 
digitaalisessa ympäristössä 
Verkkomainonta lähti liikkeelle internetmainonnalla, 

mutta sen kirjo ja muoto ovat laajentuneet huimasti 

teknologian ja kulutustottumusten muuttumisen myötä. 

Monille yrityksille verkkomainonta on tänä päivänä tär-

kein mainonnan muoto, sillä se tavoittaa asiakkaansa jo 

ostoprosessin alkupäässä.

Niin Suomessa kuin maailmallakin verkkomainonnan 

suurimmat harppaukset on viime vuosina otettu älypu-

helimissa, sosiaalisessa mediassa ja muilla nettisivuilla. 

”Mobiililaitteissa mainostaminen on viimeisen vuoden 

aikana kaksinkertaistunut”, uutisoi Yle hiljattain.

Yksi peruselementeistä verkkomainonnassa ovat 

eri sivuilla näkyvät mainosbannerit, jota kutsutaan 

display-mainonnaksi. Sen avulla voit mainostaa sivuilla, 

joilla arvelet asiakkaittesi vierailevan. Myös hakukone-

markkinointi on keskeistä, sillä suurin osa etsii tietoa 

yrityksistä ja tuotteista googlaamalla. Hakukonemark-

kinoinnin avulla voit määrittää yritykseesi liittyviä avain-

sanoja, joita haettaessa sivusi näkyy tulosten kärjessä. 

Tällä hetkellä nopeimmin kasvava verkkomainonnan 

muoto on liikkuva kuva eli videomainonta. Sitä voidaan 

tehdä sosiaalisissa videojakopalveluissa, kuten Youtu-

bessa, Vimeossa tai esimerkiksi netti-TV:ssä. 

Erottautuminen 
muusta massasta
Koska verkossa on paljon sisältöä kilpailemassa huo-

miosta, keskity mainonnassasi selkeyteen. Erotut mas-

sasta, kun viestisi on yksinkertainen ja sisältää suoran 

kehotuksen toimintaan. Se voi olla esimerkiksi ohjaus 

lukemaan lisää tai hyödyntämään tarjous. Mainospaikat 

saattavat olla kooltaan pieniä, joten kannattaa kiinnittää 

huomiota mainoksen ulkonäköön: viestin täytyy tulla 

Lisää kauppaa verkosta 
– pk-yrityksen moderni markkinointi
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Sisältöteema 2.

Lisää kauppaa verkosta 
– pk-yrityksen moderni markkinointi

selkeästi esille, tekstiä ei saa olla liikaa ja kuvan täytyy 

tukee tekstiä.

Alueellista 
vai valtakunnallista? 
Verkossa on mahdollista tehdä hyvinkin kohdennettua 

markkinointia. Jos yrityksesi palvelut ovat saatavilla vain 

tietyllä alueella, on turha satsata valtakunnalliseen nä-

kyvyyteen. Voit kohdistaa verkkomainontasi näkymään 

vain niille, jotka ovat yrityksesi läheisyydessä. Voit esim. 

kohdentaa hakukonemainonnan kampanjasi omalle 

paikkakunnallesi ostamalla oikeanlaisia hakusanoja, 

vaikkapa ”kampaamo Jyväskylä”, jolloin sivustosi nou-

see hakutuloksissa kärkeen. Verkkomainonnan koh-

distaminen rajatulle kohderyhmälle tekee mainonnasta 

myös huomattavan kustannustehokasta esimerkiksi 

verrattuna perinteisiin massamedioihin, sillä voit olla 

varmempi, että maksat vain yrityksellesi relevanteista 

kontakteista. Valtakunnallinen verkkomainonta on oikea 

valinta silloin, kun myyt tuotteita tai palveluita esimerkik-

si verkon kautta koko maahan.

Muista, että verkossa markkinointi on jatkuvaa oppi-

mista ja kehittymistä. Lähde liikkeelle pienestä ja opi 

mestariksi matkalla!

Viisi vinkkiä verkkomainontaan:

1. Välitön kehote: Klikkaa, varaa, osta, osallistu, 
ilmoittaudu.

2. Hyvä laadukas kuva: Antaa oikean kuvan 
tuotteesta tai palvelusta.

3. Merkittävä alennus tai tarjous: Tällä saa 
aina kävijöitä, mutta kävijöiden laatu saattaa 
kärsiä.

4. Silmiin katsova ihminen: Käyttäydymme ver-
kossa kuin tosielämässä – ihmiskuva puhuttelee 
ja kiinnittää huomion myös verkkoympäristössä.

5. Ajankohtaisuus tai paikallisuus: Erityisen 
tärkeää palveluliiketoiminnan mainonnassa.

Lisää tietoa
verkkomainonnasta löydät 
Fonecta.fi/hyötytieto -palvelun 
Verkkomainonnan ABC -osiosta.
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1. Valitse kumppanisi huolella
2. Selvitä maksaminen
3. Suunnittele logistiikka
4. Kiinnitä huomiota ulkonäköön 
    ja sivuston käytettävyyteen
5. Asioinnin turvallisuus ennen kaikkea
6. Kommunikoi ja keskustele
7. Seuraa ja opi

Verkkokauppaa perustamassa

Sisältöteema 3.

Verkko-ostamisesta on tullut arkipäivää sekä kulutta-

jille että yrityksille. Toimiva verkkokauppa on yrityksen 

liiketoiminnan jatke digitaalisessa ympäristössä ja siksi 

sen rooli tulee määrittää tarkoin. Se myös mahdollistaa 

keskustelun yrityksen ja asiakkaan välillä 24 tuntia vuo-

rokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Verkko-ostamisen lisäksi pre-shopping, eli ennen ostoa 

tapahtuva tutkiskelu ja harkinta, on muodostunut merkit-

täväksi tekijäksi ostokäyttäytymisessä. Näin ollen, vaik-

ka yrityksellä ei olisi verkkokauppaa, verkkonäkyvyyden 

ja tuotetietojen tulee olla ajan tasalla, verkkosivujen 

toimia älypuhelimilla ja tableteilla ja yhteystietojen löytyä 

vaivatta lisätietojen kyselyä ja yhteydenottoa varten.

Miksi verkkokauppaa 
kannattaa harkita?

• Myy minne vain ja milloin vain – kellon ympäri. Kivi-

jalkamyymälä on aina paikallinen ja sidottu aukiolo-

aikoihin.

• Edullinen kauppa: Kivijalkakaupassa maksat aina 

vuokraa ja muita fyysisen tilan kustannuksia – verk-

kokauppa on edullinen liiketoiminnan jatke, tai jopa 

ensisijainen kauppapaikkasi. 

• Toisaalta kivijalkamyymälän etu on, että satun-
nainen ohikulkija voi astua sisään ostelemaan. 
Ohikulkijat eivät eksy vahingossa verkkokaup-
paan – siksi löydettävyys ja markkinointi nouse-
vat erityisen tärkeään asemaan!

• Mahdollisuus seurata eri markkinointikanavien toi-

mivuutta seurannan avulla ja markkinoinnin tehokas 

kohdennus toimivimpiin markkinointikanaviin.

• Jälki- ja kanta-asiakasmarkkinointi on verkossa  

helppoa ja tärkeää.Verkkokaupan peruskaava: 
kävijämäärä x konversio x keskiostos = liikevaihto

Verkkokauppiaan muistilista:
Lisää tietoa 
verkkokaupasta ja digitaalisesta 
liiketoiminnasta löydät 
Fonecta.fi/hyötytieto -palvelun 
Liiketoiminta verkossa -osiosta. 
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Verkkokauppaa perustamassa
Palvelukin 
on verkossa, 
oletko sinä? 
Käytännön vinkkejä pk-yrityksen palvelun parantamiseen – myös verkossa

Sisältöteema 4.

Palvelua parantamassa 
– myös verkossa 
Digitalisoitumisen myötä jo ostopolun ensimmäinen 

askel eli löytyminen verkosta mielletään palveluksi. 

Löydettyään etsimänsä asiakas ottaa usein kyseiseen 

yritykseen yhteyttä pyytääkseen lisätietoja tai tarjousta. 

Kuluttajista onkin tullut yhä kärsimättömämpiä: tutki-

muksen mukaan vastausta odotetaan vuorokauden 

sisällä ja jopa 63 % äänestää välittömästi jaloillaan, jos 

yrityksestä ei vastata kyllin 

nopeasti. Yrityksen tavoitet-

tavuus ja reagointikyky ovat 

siis merkittävä osa palvelu-

kokemusta.

Tiedonhaun ja vertailun jälkeen kuluttaja etenee osto-

polullaan hankkimaan tuotteen tai palvelun. Tapahtuipa 

se myymälätilassa tai verkossa, on palvelun sujuvuus 

ostotilanteessa ratkaisevaa hyvän asiakassuhteen syn-

tymiselle. Asiakaskokemus eli palvelun tarve ei pääty 

ostohetkeen, vaan asiakkaan luottamuksen voittava 

yritys ylittää odotukset myös myynnin jälkihoidossa ja 

kanta-asiakkaiden huomioimisessa. Se voi tarkoittaa 

verkkokaupan toimitusajankohtaa ja ostosten käteviä 

noutopisteitä, reklamaatioprosessin sujuvuutta tai vaik-

kapa jatkuvaa henkilökohtaista asiakasviestintää, jonka 

asiakas kokee palveluna.

Kolme askelta kohti parempaa palvelua

1. Tee yrityksesi löytämisestä 
helppoa ja varmista, että jo 
ensimmäinen kohtaaminen on 
laadukas. On tärkeää, että yritys ja 
sen yhteystiedot löytyvät vaivatta 
verkosta. Yhtä tärkeää on käsitellä 
asiakkaiden yhteydenotot 
viipymättä ja laadukkaasti.

2. Varmista, että ylität odotukset 
ja yllätät positiivisesti asiakkaasi 
jokaisessa kohtaamisessa. Se on paras 
tapa rakentaa asiakasuskollisuutta 
ja saada aikaan suosittelua. 
Palvelukokemuskin on tänä päivänä 
markkinointia.

3. Muista kallisarvoista asiakastasi 
myös ostotapahtuman jälkeen. 
Nykyasiakkaiden säilyttäminen 
ja aktivointi on sinulle 
moninkertaisesti edullisempaa kuin 
uusasiakashankinta. Pyydä siis 
asiakkailtasi aktiivisesti palautetta 
ja kannusta jakamaan kokemuksia 
verkon suosittelupalveluissa, kuten 
Osuma.fissä.

Lisää tietoa 
palvelun ja asiakkuuksien 
kehittämisestä löydät 
Fonecta.fi/hyötytieto -palvelun 
Palvelu ja asiakkuus -osiosta.
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Knoppitietoa
Haluamme jakaa kanssasi meille matkan varrella kertynyttä knoppitietoa verkkokäyttäytymisen 
muutoksesta, verkon käytöstä ja muista verkkoon mediana liittyvistä asioista. 

Lähde: Fonecta ja Red Note 
Pk-segmentointitutkimus. 2013.

• Internet oli syksyllä 2011 ensimmäistä kertaa suomalaisil-
le tärkein media.

• Vielä vuonna 2000 painettu mainos oli valtamedia. Mutta 
nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin, sähköiset mediat 
hallitsevat suomalaisten median kulutusta. Ja tästä verkon 
osuus kasvaa koko ajan.

• Seitsemän tunnin päivittäisestä media-annoksesta 90 % 
kuluu sähköisten medioiden parissa.

• Jopa 73 % kuluttajista tutkii tuotetta verkossa ennen 
ostamistaan.

• 78 % asiakkaista katsoo ensimmäisenä hakukoneesta.

• 92 % kysyy kaverilta. Ihan henkilökohtaisesti tai verkossa.

• 70 % B2B-ostoprosessista on jo tehty ennen myynnin 
kontaktoimista.

Yrittäjät kertovat panostaneensa verkkoon 2013: 

Kodinkoneet 97 %

Ruoka 89 %

Lastenhoito 87 %

Elektroniikka 87 %

Kodinhoito 86 %

Kauneus & terveys 81 %

Vaatteet 80 %

Lemmikit 71 %

27 % hyvää asiakaspalvelua

30 % miellyttävää ostosympäristöä

34 % matalampia hintoja

27 % laajaa valikoimaa

17 % asioi sijainnin ja aukioloaikojen 
         vuoksi verkossa (24 h asiointi)

Älypuhelimen käyttö ostotilanteissa: Kuluttajat kertovat hakevansa verkkokaupasta:

8/10 
älypuhelimen omistajasta 

käyttää sitä 
helpottaakseen 

ostamista
Knoppitiedon lähteinä muun muassa:
Fonecta asiakastieto ja tilastot
Fonecta ja Red Note 
pk-segmentointitutkimus, 2013
TNS Atlas Q1, 2013
Integer Nordic Checkout 2013

Lähde: Integer Nordic Checkout 2013

76 % 
aktiivi-ikäisistä 

suomalaisista on jo
 tehnyt verkko-ostoja

näkyvyyteen
sosiaalisessa

mediassa

38% 13%
verkkokauppaan

26%
hakusanamainontaan

82%
omiin verkkosivuihin



11

Lähde: Fonecta ja Red Note 
Pk-segmentointitutkimus. 2013.

Knoppitiedon lähteinä muun muassa:
Fonecta asiakastieto ja tilastot
Fonecta ja Red Note 
pk-segmentointitutkimus, 2013
TNS Atlas Q1, 2013
Integer Nordic Checkout 2013

Käytännön harjoite 1.
Yrityksen verkkonäkyvyyden kehityssuunnitelma

Yritys ja liiketoiminta
1. Mitä yrityksesi myy, mitkä ovat tuotteesi ja/tai palvelusi?

2. Keitä ovat kilpailijasi?

3. Miten tuotteesi/palvelusi erottuvat kilpailijoidesi tarjonnasta? 

    Mikä on yrityksesi kilpailuetu markkinoilla?

4. Asiakkaat:

 a. Ketkä ovat asiakkaitasi? 

 b. Miten he tekevät ostoksia?

  i. Kivijalassa vai verkossa?

  ii. Ovatko he uskollisia yrityksellesi vai ostavatko sieltä mistä kulloinkin 
      halvimmalla/nopeimmin tms. saavat? 

 c. Mitä kautta asiakkaat hakeutuvat yrityksesi tuotteiden tai palveluiden pariin? 
    (Esim. mainoksen nähtyään, suositusten perusteella, hakemistopalveluiden kautta tms.)

Tavoitteet näkyvyydelle
5. Mihin tarkoitukseen yrityksesi tarvitsee näkyvyyden verkossa eli kotisivut? 

    Onko tarpeesi esimerkiksi:

 a. Tarvitset käyntikortin verkossa

 b. Haluat kertoa tuotteistasi verkossa

 c. Asiakkaasi ovat jo verkossa

 d. Kilpailijasi ovat jo verkossa

Yritys verkossa 
– verkkomarkkinoinnin perusteet
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6. Onko yritykselläsi kotisivut? Jos, niin millaiset ne ovat mielestäsi 
    ominaisuuksiltaan:

 a. Ulkoasu

 b. Käyttökokemus:

  i. Löytävätkö asiakkaasi etsimänsä tiedon vaivattomasti? 

  ii. Onko sivustolla navigointi helppoa?

 c. Sisältö:

  i. Tiedon määrä

  ii. Tiedon laatu

  iii. Ajankohtaisuus

 d. Hakukoneystävällisyys

7. Oletko tyytyväinen sivuihisi kohdan 6. kriteerien valossa?

Tavoitteiden saavuttaminen
8. Mistä asiakkaasi yleensä etsivät ja löytävät yrityksesi?

9. Etsivätkö asiakkaasi yrityksestäsi tai sen tuotteista tietoa verkossa? Missä kanavissa?

10. Miten he ottavat yhteyttä? Sähköpostitse, puhelimitse, kotisivujen kautta 
      yhteystietolomakkeella tai muulla tavoin?

11. Millaista tietoa he etsivät kotisivuiltasi?

12. Millaiset kotisivut haluat? Mitä haluat viestiä niillä asiakkaillesi? 

      Miten toivot kotisivuilla kävijöiden  toimivan?

13. Haluaisitko kotisivut avaimet käteen -kokonaispalveluna vai onko sinulla aikaa ja 
      halua tehdä ja päivittää kotisivuja itse? 

14. Voisitko siirtää jotain palveluun liittyviä toimintoja verkkoon? 
      Esimerkiksi ajanvarauksen tai yhteydenotot.
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15. Onko aikeissasi ryhtyä myymään tuotteita tai palveluita verkossa nyt tai myöhemmin?

16. Kuinka paljon aiot investoida markkinointiin seuraavan vuoden aikana?

17.  Missä muissa kanavissa asiakkaasi verkossa ovat ja liikkuvat?

 a. Facebookissa

 b. Google+:ssa

 c. Twitterissä

 d. Instagramissa, Pinterestissä tai Flickrissä

 e. Youtubessa tai Vimeossa

 f. Blogiyhteisöissä

 g. Arviopalveluissa, kuten Osuma.fi:ssä

 h. Hakemistopalveluissa

     Pohdi, missä sosiaalisen median kanavissa tai hakemistopalveluissa yrityksesi tulisi olla 
      ja kuinka laajaan näkyvyyteen omat voimavarasi tällä hetkellä riittävät.
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Käytännön harjoite 2.
Markkinointisuunnitelma ja vuosikello

Tuote/palvelu ja kohderyhmä
1. Mikä ja millainen on markkinoitava tuote/palvelu?

2. Mitkä ovat sen vahvuudet ja kuinka se eroaa kilpailijoiden tuotteista/palveluista?

3. Kenelle sitä halutaan markkinoida eli millainen on kohderyhmä?

4. Onko liiketoimintasi sesonkiluonteista? 
    Voitko itse vaikuttaa sesonkeihin ja niiden kestoon markkinoinnin keinoin?

5. Kuinka paljon aiot investoida kampanjaan?

Tavoitteet
6. Mitä haluat saavuttaa mainonnan avulla?

 a. Tavoitteletko tuotteen tai yrityksen tunnettuuden kasvua?

 b. Onko tavoitteena myynnin kasvu? Kuinka paljon euroissa?

 c. Haluatko syventää olemassa olevia asiakassuhteita ja lisätä 

     kanta-asiakkaiden ostoja? Kuinka paljon?

 d. Haluatko uusia asiakkaita? Kuinka monta kpl?

 e. Haluatko kävijöitä kotisivulle? Tavoite kävijää/vk.

 f. Haluatko kotisivulta liidejä? Tavoite liidiä/kampanja.

 g. Haluatko rakentaa sosiaalisen median kuten Facebookin fanikantaa?

Lisää kauppaa 
verkossa 
– pk-yrityksen moderni markkinointi
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7. Missä kanavissa:

 a. Tavoitat potentiaaliset ostajat parhaiten? 

 b. Mainonta on kustannustehokkainta?

Määritä mainoskampanjalle selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tee seurantaa samoilla (tai 
vertailukelpoisilla) kriteereillä pitkäjänteisesti kampanjasta toiseen. Näin saat kerrytettyä 
vertailutietoa ja oppia eri kampanjoiden, viestien ja mainontakanavien toimivuudesta eri 
ajankohtina.

Tavoitteiden saavuttaminen
8. Seuraa kampanjan toteutumista ja kehitystä päivittäin sen käynnissä ollessa:

 a. Verkkosivun kävijäraporttien

 b. Yritykseesi tulevien puheluiden määrän

 c. Liidimäärän kasvun

 d. Sosiaalisen median fanikannan kehityksen ja muiden asettamiesi tavoitteiden näkökulmasta. 

9. A/B-testaus

 Hyvä keino verkkomainonnan tehokkuuden parantamiseen on A/B-testaus. Kokeile kampanjan 
 alkuvaiheessa kuinka eri viestit tehoavat tietyssä mediassa ja testauksen perusteella panosta 
 siihen viestiin ja mediaan, jotka testauksen perusteella toimivat parhaiten.

 Missä kanavissa voisit A/B-testata viestejä kampanjassa?

 Testattavat viestit:

 A.

 B.

10. Miten voisit herätellä asiakkaitasi ostoaikeisiin myös sesonkien välillä?
     (esim. erilaiset kampanjat, tarjoukset)

11. Palvelisiko yrityksesi kampanjan jälkeisiä tarpeita jatkuva mainonta?

 a. Re-targetoitu banner-mainonta aikaisempiin markkinointitoimenpiteisiin reagoineille

 b. Jatkuva hakukonemainonta
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Käytännön harjoite 3.
Suunnitelma verkkokaupan perustamiselle

Yritys ja liiketoiminta
1. Mitä ja millaisia tuotteita/palveluita yrityksesi myy?

2. Ketkä ovat kilpailijoitasi?

3. Miten yrityksesi tuotteet/palvelut eroavat kilpailijoidesi tuotteista/palveluista?

4. Onko tuotteissasi korkea palautusriski?

5. Mikä on yrityksesi kilpailuetu verrattuna kilpailijoihisi?

6. Myyvätkö kilpailijasi tuotteitaan/palveluitaan verkossa?

7. Millaisia asiakkaasi ovat?

8. Asuvatko asiakkaasi yrityksesi lähialueilla vai tavoitatko myös kauempana asuvia?

Verkkokauppaa 
perustamassa  
– perusasioiden kartoitus
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Tavoitteet verkkokaupalle
9. Mitä haluat saavuttaa verkkokaupan avulla?

 a. Kasvattaa yrityksen tuote/palvelutarjontaa?

 b. Saada lisää asiakkaita ja laajentaa toimialuettasi?

 c. Lisätä myyntiä?

10. Soveltuvatko kaikki tuotteesi/palvelusi verkossa myytäviksi vai ainoastaan osa tarjon-

nastasi?

11. Lähdetkö liikkeelle suppeammalla valikoimalla vai tuotko verkkokauppaan heti koko 

tarjoamasi?

12. Onnistuisiko tuote/palveluvalikoiman laajentaminen juuri verkkokaupan avulla?

Verkkokaupan toiminnallisuus 
13. Voiko nykyisiin verkkosivuihisi integroida verkkokaupan vai  
      vaatiiko se koko sivuston muokkausta tai uudelleensuunnittelua?

14. Miten toimitat tuotteet ostajille?

15. Miten maksuliikenne hoituu?

16. Onko liiketoiminnassasi, tuotteissa tai palveluissa erityispiirteitä,  
      jotka tulisi huomioida verkkokauppaa perustaessa?
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Käytännön harjoite 4.
Kuinka palvella asiakkaita entistä paremmin

1. Missä asiakkaasi kohtaavat yrityksesi ensimmäisen kerran (mainonnassa, 
   verkossa, puhelimessa, kivijalkamyymälässä)?

2. Miten asiakkaasi löytävät yrityksesi (esim. hakukoneiden, verkon 
    suosittelupalveluiden tai puskaradion kautta)?

3. Löytävätkö asiakkaasi yrityksesi helposti verkossa?

4. Onko asiakkaidesi helppo saada yhteys yritykseesi (puhelimitse, 
   sähköpostitse, kotisivujen yhteydenottolomakkeella)?

5. Kuinka nopeasti vastaat yhteydenottoihin?

6. Onko verkkosivuillasi yhteydenottolomaketta?

7. Löytävätkö asiakkaat kivijalkatoimipisteesi helposti?

2. Huomioitko kanta-asiakkaitasi − miten? (Esim. erilaiset postitukset, 
    kampanjat, alennukset, tapahtumat jne.)

9. Onko yrityksesi aktiivinen sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter jne.)?

10. Miten hyödynnät sosiaalista mediaa?

Miten voisit kehittää palveluasi?
11. Voisitko tehostaa ajanvaraustasi, jos asiakkaasi voisivat itse varata aikansa? 

 Fonecta Ajanvaraus vie varauskirjasi verkkoon, 
 jossa asiakkaat voivat itse varata ajan palveluihisi 24/7 − myös mobiilissa. 
 » Tutustu palveluun www.fonecta.fi/yrityksille/ajanvaraus/

12. Ovatko työpäiväsi kiireisiä, meneekö osa puheluista sivu suun?

 020202 Pro -assistenttipalvelu hoitaa ammattitaidolla yritykseesi tulevat
 puhelut ja sähköpostit silloin, kun itse haluat.  
 »  Tutustu palveluun www.fonecta.fi/yrityksille/020202-pro

Palvelukin on verkossa, 
oletko sinä? 
– Käytännön vinkkejä pk-yrityksen 
   palvelun parantamiseen myös verkossa.
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Markkinoinnin vuosikello
Voit hyödyntää alla olevaa markkinoinnin vuosikelloa mm. täyttämällä siihen 
- yrityksesi sesongit 
- hiljaisemmat ajanjaksot 
- ajanjaksot, jolloin yrityksesi hyötyisi mainonnasta
- viestit, joilla voisit kulloinkin tukea kutakin myyntikautta.

Lisää tietoa ja vinkkejä:
Tietoa, ideoita ja inspiraatiota verkkonäkyvyyteen ja -mainon-
taan liittyen löydät osoitteesta Fonecta.fi/hyötytieto. 
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Kaikki oleellinen uuden
yrityksen digitaaliseen
markkinointiin ja myyntiin. 
Asiakkaat ovat uudelle yritykselle kaiken A ja O. Meiltä saat markkinoinnin ja myynnin 

työkalujen lisäksi osaamisen, joilla tavoitat asiakaskunnan ja nostat bisneksesi lentoon.

Tutustu aloittavan yrityksen starttipakettiin osoitteessa Fonecta.fi/uusiyritys tai 

ota yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 020 692 999.

69 %:lla  
pk-yrityksistä  
on nettisivut

34 % pk-yrityksistä  
on mukana sosiaalisessa 

mediassa

34%

*RedNoten toteuttama Fonectan kyselytutkimus, 11-12/2013

Aloittavan yrityksen kannattaa 
ottaa verkko haltuun:

69%11%

11 %:lla  
pk-yrityksistä on  

verkkokauppa


