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1. Säännöt, ohjelma ja esittely

Mitä TuplaamoLive2019 -koulutuksessa tehdään

- Suunnittelet itsellesi kumppanuuspolun tietyn konseptin mukaan ja raken-
nat ison osan siitä paikan päällä

- Saat käytännön ohjeita oman markkinointisi tekemiseen ja vertaistukea 
toisilta yrittäjiltä

Miten TuplaamoLive etenee

- Aluksi käydään koko konsepti läpi, eli millainen polku on tarkoitus rakentaa
- Polun vaiheet käydään läpi kohta kohdalta, moduleina
- Jokaisessa modulissa luento-osuuksia sekä paljon tehtäviä yksin ja ryhmissä
- Täytät omaa kumppanuuspolkuasi sitä mukaa, kun TuplaamoLive etenee

TuplaamoLiven säännöt

- Ei puhelinta, somea tai nettiä koulutuksen aikana
- Kysy milloin vaan, vastaus tulee joko heti tai myöhemmin
- Ole valmis osallistumaan
- Seiso, istu tai makaa, kunhan jaksat olla, tehdä töitä ja kuunnella
- Kahvin haku ja vessassa käynti ensisijaisesti tauoilla tai muuten huomiota 

herättämättä
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18.00

19.00
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10.30 - 11.00 Konsepti, 
eli mitä ollaan tekemässä

9.30 - 10.30
Avaus: Tervetuloa!

13.00 - 15.00
Oman kumppanuuspolun

työstöä

12.00 - 13.00
Lounas

12.00 - 13.00
Lounas

6.30 - 7.30
Aamulenkki
(omatoimi)

7.30 - 8.15
Aamiainen

8.15 - 10.00
Päätuote 8.15 - 12.00

Oman kumppanuuspolun 
työstöä 

 + 
Henkilökohtaiset 

klinikat
10.15 - 12.00

Sähköpostimarkkinointi

10.00 - 10.15 Tauko

15.00 - 15.15 Tauko

Kotimatkalle

12.00 - 13.15
Lounas

13.00 - 15.00
Huomio ja kiinnostus

15.15 - 17.30
Sitoutuminen

17.30 - 18.30
Päivällinen

17.30 - 18.30
Päivällinen

20.15 - 21.30
Iltapala + Iltakoulu

20.15 - 21.30
Iltapala + Iltakoulu

18.30 -  20.15
Alkupala ja vaikuttuminen

15.00 - 15.15 Tauko

15.15 - 17.30
Markkinoinnin automaatio

18.30 - 20.15
Vakiintuminen 
ja lähettilyys

Klo                     Torstai 24.10.                               Perjantai 25.10.                             Lauantai 26.10.

     2 4 . - 2 6 . 1 0 . 2 0 1 9

11.00 - 12.00 
Miten muutat 
kenen elämää

6.30 - 7.30
Aamulenkki
(omatoimi)

7.30 - 8.15
Aamiainen
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2. Konsepti

Tässä on TuplaamoLiven agenda: Kumppanuuspolku, joka johdattaa asi-
akasehdokkaasi tietämättömyyden tilasta sinua oikealle ja vasemmalle suo- 
sittelevaksi kumppaniksi, lähettilääksi.

Askeleita on kahdeksan, joista osa on hyvin selkeitä, osa hankalammin ero-
tettavissa prosessin keskellä. Ensimmäiselle seitsemälle askeleelle on kuiten-
kin yhteistä se, että tavoitteena on saatella asiakas seuraavaan vaiheeseen.

Tämä konsepti toimii pohjana kaikelle markkinoinnillesi. Ennen yksittäistä 
kampanjaa tai laajempaa kokonaisuutta, mieti missä vaiheessa olevia asi-
akasehdokkaita tavoittaa ja mihin vaiheeseen tämän kyseisen kampanjan tai 
mainoksen on tarkoitus heidät viedä.

Huomio

- Ensimmäinen askel mille tahansa suhteelle on huomaaminen: asiakaseh-
dokkaan täytyy jotenkin tulla tietoiseksi sinusta

- Huomiota voit saada ilmaiseksi olemalla räväkkä, mutta ainakin rahalla.
- Huomio on katoavaista. Voit menettää ja usein menetätkin se sekunneissa.

Kiinnostus

- Kun asiakasehdokas on huomannut sinut, hänen täytyy kiinnostua sinusta
- Saat hänet kiinnostumaan tarjoamalla hyödyllistä, hauskaa, koskettavaa 

sisältöä. Kertomalla tarinoita, antamalla ohjeita ja vinkkejä, tarjoamalla inspi-
raatiota tai ihan vain viihdettä

- Kiinnostuskin herpaantuu helposti, varsinkin verkossa.

Sitoutuminen
 
- Kun asiakasehdokkaan kiinnostus on herännyt, haluat häneltä mahdollisim-

man nopeasti jonkinlaisen sitoutumisen
- Sitoutumisia on eri asteisia. Mitä vahvempi, sitä parempi, mutta älä ahnehdi:
    1. Osto (Anna mahdollisuus, mutta älä yritä aggressiivisesti)
    2. Yhteystietojen jättäminen
       ■ Yksityiskohtaisia tietoja tarpeista
       ■ Postiosoite
       ■ Puhelinnumero
       ■ Yrityksen nimi
       ■ Nimi
       ■ Sähköpostiosoite
    3. Some-sitoutuminen: FB-tykkäys, Twitter/IG/LinkedIn-seuraaminen, 
        YouTube-tilaus.
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Alkupala

- Kun asiakasehdokas kohtaa sinut tai markkinointisi ensimmäistä kertaa, 
hän ei vielä luota sinuun. Ostokynnys on siis korkea

- Alkupala on jokin pieni, edullinen, helposti ostettava tuote, joka mielellään 
liittyy jollakin tavalla päätuotteeseesi tai alaasi

- Alkupalan tarkoitus on murtaa ratkaiseva psykologinen kynnys: saada asia-
kas antamaan sinulle rahaa.

Vaikuttuminen

- Kun asiakas ostaa sinulta ensimmäisen kerran, hän on muodostanut odo-
tuksensa mielikuvien perusteella

- Nyt sinun tehtäväsi on ylitoimittaa – siis ylittää asiakkaan odotukset
- Kaiken ostoksen jälkeisen toimintasi tavoite on saada asiakas vakuuttumaan 

siitä, että hän on tehnyt oikean ratkaisun luottaessaan sinuun.

Kiinnittyminen

- Ensimmäisen ostoksen jälkeen asiakas on valmiimpi tekemään isomman 
kaupan tai kauppoja

- Nyt on päätuotteesi vuoro, jonka toimituksen hoidat taas yli odotusten
- Seuraavaksi ryhdyt tarjoamaan pidempiä kumppanuuksia, kuukausimak-

sullisia sopimuksia tms.
- Pyydä referenssiä

Vakiintuminen

- Nyt ryhdyt varmistelemaan orastavan kumppanuuden vakiintumista
- Keskustelet aktiivisesti asiakkaan kanssa siitä, mitä lisää voisit tarjota, mitä 

uusia palveluita voisit hänelle kehittää jne.
- Pyydä viimeistään nyt referenssi, sillä se vahvistaa entisestään asiakkaan 

sitoutumista

Lähettilyys

- Tuloksia saanut asiakas suosittelee mielellään. Kun olet hoitanut hommasi 
kunnolla, voit huoletta pyytää suositteluja

- Muistuta, kannusta, auta asiakasta suosittelemaan
- Pyydä asiakkaalta myös liidejä, eli vinkkejä henkilöistä, joihin sinun kannat-

taisi ottaa yhteyttä.
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3. Miten muutat kenen elämää

Myyt muutosta

- Mikä tahansa tuotteesi tai palvelusi onkin, myyt asiakkaalle muutosta: siirty-
mää olotilasta A olotilaan B

- Mitä paremmin ymmärrät mikä se muutos tarkalleen ottaen on, sitä parem-
min pystyt virittämään ja hienovirittämään markkinointiasi ja tarjoomaasi

- Muutos luo pääviestin, joka vaikuttaa kaiken markkinointisi ja myyntisi taus-
talla – vaikka sitä ei edes sanottaisi suoraan

- Esimerkiksi
    ■ Vincit: Teemme huomisen bisneksestä huoletonta
    ■ Kiffel: Enemmän aikaa perheelle/itselle
    ■ Tuplaamo: Helpotamme pienen yrittäjän elämää

Ennen/jälkeen -kaavio kirkastaa

- Ennen/jälkeen -kaavio auttaa muutoksen näkyväksi tekemisessä ja sen 
myötä pääviestin löytämisessä sekä kiteyttämisessä

- Täytä kaavio ilman ennakkoajatusta tuotteesta
- Tee erillinen kaavio jokaiselle asiakasryhmälle
- Asiakasryhmien rajaaminen tapahtuu yksinkertaisesti niin, että kaikki ne, 

joilla on sama jälkeen-toive, ovat samaa ryhmää
- Kaavion myötä alkaa syntyä tarina, joka puolestaan synnyttää kuvia ja teks-

tejä kuin itsestään

Tiedä kuka hän on

- Kohderyhmän määrittely on kaiken markkinoinnin perusta, mutta osuvan 
sisällön tuottaminen vaatii tarkempaa kohdistusta

- Asiakasprofiili/asiakashahmo/ostajapersoona on mahdollisimman tarkka 
kuvaus ihmisestä, jolle suuntaat sisältösi

- Asiakasprofiili on kuvaus fiktiivisestä hahmosta, joka sopii todellisiin asiakas-
kriteereihin

- Sinulla voi olla useita asiakasprofiileja myös yhden kohderyhmän sisällä
- Tarkoituksena on saada viesti mahdollisimman osuvaksi, joten pidä heidät 

mielessäsi
- Kun kirjoitat tai puhut mielessäsi yhdelle ihmiselle, tunne välittyy myös vas-

taanottajalle. Hän siis tuntee, että puhut henkilökohtaisesti hänelle. Viestisi 
menee siis paremmin perille.
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4. Huomio ja kiinnostus

Mitään ei tapahdu ilman huomiota

- Kaikki mitä teet tuotteesi, palvelusi, nettisivujesi, sisältömarkkinointisi eteen 
on turhaa, jos et saa huomiota oikeilta ihmisiltä

- Saadaksesi huomiota sinun täytyy mennä sinne, missä ne oikeat ihmiset jo 
ovat

    ■ Some: FB, IG, LinkedIn, Twitter, YouTube, Snapchat, TikTok, Twich
    ■ Digitaalinen mainonta: FB, IG, LinkedIn, YouTube, Snapchat, TikTok, 
       Google Adwords, YouTube-mainonta, Bing Ads, bannerit sivustoilla, 
       natiivimainonta
    ■ Perinteiset mediat: TV, radio, lehdet (ja näiden nettisivut)
    ■ Suoramarkkinointi: sähköposti, puhelin, posti
    ■ Tapahtumat: messut, seminaarit, verkostoitumistapahtumat, yhdistysten 
       kokoukset
- Muista kuitenkin, että jos haluat myydä jotakin, huomion saaminen huijaa-

malla ei kannata.

Haluat huomiota sisällölle

- Haluaisit tietenkin huomiota tuotteellesi ja sinut huomanneen asiakaseh-
dokkaan ostavan saman tien. Tee selväksi nyt itsellesi, että vaikka tuollaista 
silloin tällöin tapahtuu, se on poikkeustapaus!

    ■ Näiden asiakasehdokkaiden tavoittamiseen tehokkain väylä on hakuko-
      nemainonta, koska siellä ostoaie on merkittävä motivaattori haun teke-
      miselle
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    ■ Etenkin somekanavissa ihmiset eivät vietä aikaa löytääkseen ostettavaa
- Valtaosan asiakasehdokkaista täytyy altistua sinulle useamman kerran en-

nen kuin hän on valmis hieromaan kauppaa
- Siksi tuotat sisältöä, jonka viet sinne, missä ihmiset jo ovat
- Huomion hankkimiseen sopivaa sisältöä:
    ■ Blogiartikkelit
    ■ Videot
    ■ Podcastit
    ■ Kuvat ja infograafit
    ■ Some-julkaisut
    ■ Omat lehdet
    ■ Puheenvuorot
- Pyri pitämään sisältö mahdollisimman tiukasti omilla sivuillasi ja ohjaa ihmi-

set AINA sivuillesi muualla olevasta sisällöstä
    ■ Vältä jäämistä muiden hallitsemien alustojen armoille

Miten saat sisällölle huomiota

- Halvinta huomiota on hakukonehuomio. Sivuillesi tuottamasi sisältö tuottaa 
tätä passiivisesti enemmän tai vähemmän. Huomion määrä riippuu hyvin 
paljon alastasi

    ■ Jos isot julkaisijat tuottavat jatkuvasti sisältöä samoilla hakusanoilla kuin 
       sinä, liikenteen saaminen voi olla todella vaikeaa. Esimerkiksi sisustus ja 
       fitness ovat tällaisia
    ■ Joillakin aloilla sisältöä ei tuota juuri kukaan (vieläkään!), joten jalansijan 
       ottaminen voi olla todella helppoa. Etenkin paikallisesti.
- Älä kuitenkaan tuudittaudu ilmaiseen liikenteeseen. Käytä rahaa.
    ■ Tällä hetkellä erityisen hyvä mainoskanava sisällölle on Facebook
    ■ Instagram, Twitter ja LinkedIn ovat ympäristönä toimivia, mutta mainoska-
       navina eivät yhtä hyviä
    ■ Natiivimainonta toimii vaihtelevasti, mutta voi olla todella tehokas kanava
- Ennen mainonnan aloittamista varmista, että sivustosi seurannat ovat kun-

nossa
    ■ Google Analytics
    ■ FB-pikseli
    ■ Muiden mainoskanavien omat seurantapikselit
    ■ Varmista myös, että tietosuojaseloste on ajan tasalla
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Herätä kiinnostus tarinoilla ja rautaisella sisällöllä

- Verkko on täynnä persoonatonta, puolivillaista sisältöä. Älä sinä tuota sitä 
yhtään lisää!

- Ole persoonallinen ja kerro tarinaa. Tutustuta asiakasehdokas sinuun ja yri-
tykseesi

    ■ Esimerkiksi video, jossa kerrot miten yrityksesi on syntynyt, mitä se tekee, 
       mikä on filosofiasi yrittäjänä, toimii erinomaisena kiinnostuksen herättä-
       jänä “kylmälle” yleisölle
    ■ Tee video, lataa se Facebookiin ja tee siitä mainos sinua tuntemattomalle 
       yleisölle. Anna sen pyöriä jatkuvasti. Muista suodattaa kohderyhmästä 
      pois videon jo nähneet, siihen reagoineet, sivujesi tykkääjät, postituslistal-
      lasi olevat, asiakkaasi jne.
- Rautainen tarkoittaa tässä tapauksessa sisältöä, joka pullistelee asiaa. Joka ei 

ole pelkkää teoreettista tai itsestään selvää höttöä
- Rautainen sisältö vaatii toki sinulta enemmän panostusta kuin puolivillai-

nen, mutta se panostus maksaa itsensä takaisin
    ■ Ostatko 30 euron ruuvivääntimen, jossa ei riitä potku, jota täytyy ladata 
       vartin välein ja jonka akut hyytyvät puolessa vuodessa vai 100 euron 
       koneen, jossa riittävät niin puhti kuin virta vuosiksi eteenpäin? Kuinka 
       paljon enemmän saat aikaiseksi jälkimmäisellä?
- Rautainen sisältö tarkoittaa ehkä sitä, että tuotat lukumääräisesti vähem-

män, mutta laajempia artikkeleita tai videoita
    ■ Myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta on järkevämpää tuottaa 
       pidempiä artikkeleita. Voidaan puhua jopa 2500 sanan mittaisista teks-
       teistä.

Kiinnostava sisältö ei myy tuotettasi vaan sitoutumista

- Kiinnostuksen herättävän sisällön keskiössä täytyy olla asiakasehdokkaan 
auttaminen tavalla tai toisella

    ■ Mitä hän voi tehdä itse
    ■ Mitä hänen kannattaa ottaa huomioon ennen jonkin ostamista
    ■ Mitä hänen kannattaa ottaa huomioon jonkin ostamisen jälkeen
    ■ Miten hän voisi tehdä jonkin asian eri tavalla
- Kiinnostuksen lisäksi tämän sisällön tehtävänä on rakentaan kiitollisuuden-

velkaa, jotta asiakas siirtyy todennäköisemmin seuraavaan vaiheeseen
- Mainosta sitoutumistapojasi sisältösi yhteydessä.
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1.
2.
3.

Tehtävät - Huomio ja kiinnostus
Suunnittele 1-3 minuutin mittainen video, jossa esittelet yrityksesi asiakas- 
ehdokkaalle, joka ei ole koskaan kuullutkaan sinusta.

Ideoi ja kirjoita runko kolmelle blogiartikkelille, jotka on kohdistettu ei niin 
kovin paljon alastasi tietäville, kiinnostuneille asiakasehdokkaille.

Suunnittele kolme Facebook-mainosta esittelyvideolle sekä kullekin blo-
giartikkelille. Siis yhteensä 12 mainosta. Mainoksen suunnitteluun sisältyy: 
- Otsikko 
- Postausteksti 
- Mainosteksti
- Kuva. Ei tarvitse etsiä kuvaa, mutta ideoi millainen kuva olisi. (videomai-
nokseen ei kuvaa)
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5. Sitoutuminen
Hanki sitoutuminen mahdollisimman pian

 
- Kun asiakasehdokkaan kiinnostus on herännyt, haluat häneltä mahdollisim-

man nopeasti jonkinlaisen sitoutumisen
- Sitoutumisia on eri asteisia. Mitä vahvempi, sitä parempi, mutta älä ahnehdi:
    1. Osto (Anna mahdollisuus, mutta älä yritä aggressiivisesti)
    2. Yhteystietojen jättäminen
       ■ Yksityiskohtaisia tietoja tarpeista
       ■ Postiosoite
       ■ Puhelinnumero
       ■ Yrityksen nimi
       ■ Nimi
       ■ Sähköpostiosoite
    3. Some-sitoutuminen: FB-tykkäys, Twitter/IG/LinkedIn-seuraaminen, 
        YouTube-tilaus
- Sitoutumisen tarkoitus on, että sen jälkeen sinä pystyt viestimään mahdolli-

simman helposti suoraan niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita sinusta.
- Tuottavinta markkinointia on viestiminen kuumille liideille.

Osta sitoutumisia liidimagneetilla

- Liidimagneetti on loistava tapa saada asiakasehdokkaat sitoutumaan si-
nuun

- Jokin ilmainen teksti-, ääni- tai videomateriaali, joka tarjoaa selkeää hyötyä 
potentiaaliselle asiakkaalle, ostipa hän lopulta sinulta jotakin tai ei

    ■ Opas
    ■ Raportti
    ■ Ohje
    ■ Hinnasto
    ■ Analyysi > kyselylomake ja tulokset sähköpostiin
    ■ Ilmainen konsultaatio/kartoitus tms.
    ■ Selaimella käytettävä työkalu > käyttöoikeus sähköpostilla
    ■ Webinaari tai tapahtuma, esim. aamiaistilaisuus, johon täytyy ilmoittautua
- Rakentaa osaltaan kiitollisuudenvelkaa
- Hyvä liidimagneetti vähentää vääränlaisia kyselyitä. Se esimerkiksi opettaa 

asiakasta pyytämään tarjouksen oikealla tavalla tai opettaa asiakkaat kysy-
mään sinulle sopivia kysymyksiä

Liidimagneetin rakennustyökalut löytyvät asiakkailtasi ja asiakasehdokkailtasi

- Mitkä ovat asiakkaiden tyypillisimmät kysymykset ennen ostopäätöstä? 
Mikä heitä arveluttaa tai pelottaa, mitä he haluavat varmistaa?

- Mitä asiakkaat eivät tiedä eivätkä osaa kysyä ennen ostopäätöstä ja jättävät 
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siksi ostamatta? Kysy, miksi asiakasehdokas ei ostanut. Moni toki sanoo tä-
hän nopeasti vain hinta, vaikka totuus olisi toinen

- Millä väärillä perusteilla asiakasehdokkaat ostavat kilpailijoiltasi? Esimerkiksi 
JoKa Remontit ja alviton vs. alvillinen hinta

- Mitä ongelmia tulee vastaan kaupanteon jälkeen, jotka olisi voitu välttää, jos 
asiakkaalla olisi ollut enemmän tietoa?

Liidi saa magneettinsa itselleen viivytyksettä!

- Liidi saa magneetin välittömästi itselleen annettuaan vähintään nimensä 
ja sähköpostiosoitteensa (poislukien webinaarit ja tapahtumat). Voit pyytää 
enemmänkin tietoja magneetin tilauksen yhteydessä, mutta yleensä kan-
nattaa aloittaa mahdollisimman pienillä vaatimuksilla  

- Käytännössä siis: tilauslomake nettisivuille, ja sähköpostimarkkinointi-työka-
lu hoitaa toimituksen automaattisesti

- Käytä ehdottomasti mikrositoutumista. Valmiin lomakkeen sijaan sivulla on 
painike, joka sisältää sitouttavan lauseen: ”Haluan oppaan”, ”Haluan tietää, 
miten x”. Varsinainen lomake tulee näkyviin vasta napin klikkaamisen jäl-
keen

- Lomakkeessa on kentät haluamillesi tiedoille sekä hyväksyntä mainonnalle. 
Tähän on kaksi vaihtoehtoa:

    ■ “Kyllä, haluan liittyä Tuplaamon postituslistalle ja bonuksena saan 
       Tuloksentuplausoppaan!”
    ■ “Kyllä, otan mielelläni vastaan vinkkejä ja ajankohtaista asiaa markkinoin-
       nista ja myynnistä. Ajoittain saan myös Tuplaamon omia tarjouksia sähkö-
       postiini.”

Käytä liidimagneettia kaikessa markkinoinnissasi

- Kun olet luonut liidimagneetin, sitä kannattaa mainostaa missä vain mah-
dollista

- Nettisivuillasi liidimagneetti on isossa roolissa. Voit käyttää myös popup-lo-
makkeita ja laskeutumissivuja, jopa erillisellä domainilla

- Mainosta liidimagneettia
    ■ FB, IG, LinkedIn, YouTube
    ■ Perinteisessä mediassa
    ■ Blogissasi
    ■ Käyntikorteissasi
    ■ Lapsesi harrastusjoukkueen kannatuslehdessä
- Käytä rahaa liidien hankintaan, sillä prosessisi takaa takaisinmaksun
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Tehtävät - Sitoutuminen

1.
2.
3.

Ideoi ja päätä oman liidimagneettisi aihe ja kirjoita runko ranskalaisin 
viivoin.

Kirjoita liidimagneetillesi myyntiteksti.

Suunnittele liidimagneetillesi viisi FB-mainosta. Mainosten kohderyhmä 
ovat ihmiset, jotka ovat jo lukeneet artikkelejasi, ovat FB-tykkääjiä tai ovat 
reagoineet mainoksiisi.

Sähköpostiosoitteiden keruu auttaa myös Facebook-mainonnassa

- Oikea kohderyhmä on avain Facebook-mainonnan onnistumiseen. Kerää-
miesi sähköpostiosoitteiden avulla pystyt rakentamaan tehokkaita saman-
kaltaisuuteen perustuvia kohderyhmiä (lookalike audiences)

HUOM! Sinulla voi ja täytyykin olla useita liidimagneetteja!
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6. Alkupala ja vaikuttuminen
    (vau-efekti)
Alkupala tarjoaa liidille mahdollisimman vaarattoman tavan ryhtyä asiakkaaksesi

- Jos asiakas ei tunne sinua, kynnys antaa rahaa sinulle on korkea
- Ihminen haluaa aina toimia aikaisemmin tekemänsä päätöksen mukaan. 

Jos yrität myydä isoa ja asiakas päättää olla ostamatta, hänen käännyttämi-
sensä voi olla vaikeaa. Onnistuminen riippuu siitä, miksi hän kieltäytyi alun 
perin. Jos hän ei luottanut sinuun, luottamuksen saaminen on vaikeaa

- Kynnyksen madaltamiseen paljon keinoja: referenssit, jatkuva yhteydenpito, 
henkilökohtainen kontakti, hyvät tuotekuvat ja -tekstit, takuu, hinnan alen-
taminen

- Nopein keino: myy jotakin niin pientä ja edullista, että asiakkaan ei tarvitse 
edes miettiä. Tällöin kynnys menettää merkityksensä

- Ostamisen jälkeen kynnys on murtunut. Koko asetelma muuttuu, kun asia-
kas luottaa sinuun ensimmäisen kerran

- Hinta vaikuttaa liidien laatuun. Kenelle mikäkin summa on mitätön?
- Tämä ei tarkoita alennusta!
- Jos asiakas ei osta alkupalaa, ”palautat” hänet kiinnostustasolle. Tarjoat hä-

nelle siis lisää sisältöä ja myöhemmin toista alkupalaa.

Hyvän alkupalan ominaisuudet

- Helposti ostettava
- Helposti toimitettava
- Aidosti hyödyllinen asiakkaalle
- Erittäin pienet tuotanto-/hankintakustannukset
- Ihannetilanteessa kyse on sähköisestä materiaalista, jonka toimituskustan-

nukset ovat osapuilleen nolla
- Ylitoimittaminen on helppoa; voit näppärästi täydentää toimitusta pienillä 

bonuksilla ja aktiivisella asiakaspalvelulla, jotka ilahduttavat asiakasta
- Alkupalaesimerkkejä:
    ■ Kirja (painettu, eKirja tai äänikirja)
    ■ Verkkokurssi
    ■ Edullinen webinaari tai tapahtuma
    ■ Pieni tuotepaketti
    ■ Analyysi (esim. asiakkaan nettisivujen hakukonenäkyvyysanalyysi)
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Alkupalan keskeinen tehtävä on pienentää liidikustannuksia

- Mainonta maksaa ja sen pohjalta pystyt laskemaan kuinka paljon yhden 
liidin hankkiminen maksaa

- Alkupalatuotteen myynti kuroo nopeasti liidinhankintakustannuksia kiinni
- Jos saat alkupalaa hyvin kaupaksi, voit päästä tilanteeseen, jossa liidien han-

kinta onkin käytännössä ilmaista ja pystyt satsaamaan niiden hankintaan 
huomattavasti enemmän.

Ylitoimitus on olennainen osa alkupalaa – Vau-efekti yllättää iloisesti

- Kun asiakas nyt kerran otti sen askeleen ja luotti, luottamus täytyy palkita 
isosti. Tämä pätee aina ja kaikessa kaupanteossa

- Tuetaan asiakkaan ajatusta: ”Minä luotin, ja tulos oli enemmän kuin  uskal-
sin odottaa = minä olen taitava.” Tällöin asiakkaalle jää totaalisen positiivinen 
kuva sinusta

- Ollakseen vau-efekti, bonuksen täytyy tulla yllätyksenä
- Ostettua tuotetta tukevat pikkubonukset:
   ■ E-kirjan yhteydessä videomateriaali
   ■ Lahjakortti/alennuskoodi verkkokauppaan
   ■ Fyysisen kirjan mukana kaunis kirjanmerkki ja käsin allekirjoitettu 
      kiitoskirje
   ■ Fyysisen tuotteen mukana kirjanen, jossa ideoita ja neuvoja tuotteen 
      käyttämiseen
 ■ Erityisen nopea toimitus ja tukeva huolenpito sen yhteydessä
 ■ Erikoinen pakkaus tms.
 ■ Yhteydenotto toimituksen jälkeen > Miten tuote on toiminut/palvellut/
      otettu käyttöön?

Vau-efekti saa asiakkaasi haukkomaan henkeään tai ainakin kohottamaan 
kulmiaan

 - Varmistaa positiivisen mielikuvan tuotteesta ja yrityksestä
 - Huomattavasti edullisempi tapa jäädä mieleen kuin näyttävä markkinointi
 - Vähentää ostokatumusta
 - Aktiivinen jälkihoito tuottaa tietoa tulevaa markkinointia ja vau-kehitystä
varten
 - Synnyttää suositteluja ja usein myös näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa



26

Luo vau-efektiä aina ja kaikkialla

- Vau-efektin tuottaminen on niin helppoa, että sen täytyy olla luonnollinen osa 
jokaista tuotetta ja palvelua. Varmista vau-efektin luonti lisäämällä se osaksi 
tuotteen toimitusprosessia

- Yhtä tärkeää sekä pienissä että isoissa tuotteissa, mutta pienissä imagohyöty 
selvästi suurempi

Vau-efekti-esimerkkejä

Your CD has been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized 
contamination-free gloves and placed onto a satin pillow.

A team of 50 employees inspected your CD and polished it to make sure it 
was in the best possible condition before mailing.

Our packing specialist from Japan lit a candle and a hush fell over the 
crowd as he put your CD into the finest gold-lined box that money can buy.

We all had a wonderful celebration afterwards and the whole party 
marched down the street to the post office where the entire town of 
Portland waved “Bon Voyage!” to your package, on its way to you, in our 
private CD Baby jet on this day, Friday, June 6th.

I hope you had a wonderful time shopping at CD Baby. We sure did. Your 
picture is on our wall as “Customer of the Year”. We’re all exhausted but 
can’t wait for you to come back to CDBABY.COM!!
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Tehtävät - Alkupala ja vaikuttuminen

1.

2.

3.

4.
5.

Ideoi itsellesi alkupala. Pidä mielessä ihanneasiakkaasi. Mikä voisi toi-
mia hänelle hyvänä ensiaskeleena sinun maailmaasi? Minkä asiakkaa-
si yksittäisen ongelman voisit ratkaista helposti?

Ideoi alkupalallesi vau-efekti kolmessa kategoriassa: bonustuote, toimi-
tus tai pakkaus, jälkihoito. Mieti, miten voisit tehdä kaikki kolme tuhlaa-
matta resursseja ylenmääräisesti.

Suunnittele kaksi FB-mainosta, jotka tarjoavat alkupalatuotettasi liidi-
magneettisi tilaajille sekä kolme FB-mainosta, jotka tarjoavat alkupa-
laasi FB-tykkääjillesi tai mainoksiisi reagoineille.

Suunnittele runko blogiartikkelille, joka pohjustaa alkupalatuotettasi.

Suunnittele miten toivotat uuden asiakkaan tervetulleeksi sinun maail-
maasi.
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7. Kiinnittyminen (päätuote)

Kiinnitä asiakas näyttämällä kuka olet

- Ensimmäisen kerran asiakas luotti sinuun kenties hyvän myyntipuheen tai 
hyvin rakennetun alkupalatuotteen takia

- Ylitoimitus alkupalatuotteen yhteydessä hän yllättyi iloisesti ja näki tehneen-
sä hyvän päätöksen

- Nyt sinun täytyy saada hänet pitämään sinusta ja yrityksestäsi näyttämällä 
kuka olet ja mitä edustat

- Teet sen kertomalla tarinaa:
    ■ Historiastasi
    ■ Arjestasi
    ■ Tavastasi toimia
    ■ Arvoistasi
- Voit kertoa tarinaa nettisivuillasi esimerkiksi yrityssivulla tai tuotesivuilla 

tekstillä, kuvilla ja videoilla. Voit myös käyttää blogia, somea ja sähköpostia.

Kiinnitä asiakas tarjoamalla hänelle ostettavaksi loistava tuote

- Hyvän tuotteen ensimmäinen tunnusmerkki on, että se on helppo ymmär-
tää. Asiakasehdokas hahmottaa siis kertaheitolla mitä on tarjolla

- Ja kun hän on heti ymmärtänyt mistä on kysymys ja miten tuote vie hänet 
sinne minne hän haluaa mennä, tuote on helppo ostaa

- Tuotteistamisesta on puhuttu vuosia, mutta silti valtaosalla yrityksistä se on 
edelleen tekemättä tai jäänyt alkutekijöihin

Mitä tuotteesi sisältää?

- Tuotteen sisältö on luonnollisesti olennaista asiakkaallesi. Hyvä tuotteis-
tus nimenomaan sisällön puolella saattaa avata sinulle tien isoon markki-
naosuuteen

- Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tuotteesi sisältää enemmän-
kuin kilpailijan tuote. Itse asiassa saattaakin käydä niin, että ominaisuuksien 
vähentäminen saakin epäröivät asiakasehdokkaat ostamaan

- Jos tuotteiden sisällöt ovat alallasi hyvin vakiintuneita, joudut tasapainoilemaan-
toisaalta asiakkaiden odotusten täyttämisen ja toisaalta erottautumisen 
välillä

- Voisitko sisällyttää tuotteeseesi jotakin sellaista, jota kukaan muu ei tarjoa,
   mutta joka saisi asiakkaan hurraamaan?
- Kun tuotteen sisältö on kunnossa, se täytyy vielä kertoa selkeästi. Mitä sel-

vempää sisältö on asiakkaalle, sitä helpompi hänen on ostaa.
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Parantaisen teesit

- Jari Parantaisen viisi tärkeintä teesiä ovat
  ■ Selkeä sisältö
   ■ Hyvä nimi
  ■ Takuu
  ■ Selkeä (ja julkinen) hinta 
  ■ Törkeä lupaus
- Kun saat nämä asiat kohdalleen ja ne eroavat tarpeeksi kilpailijoistasi, saavu-

tat merkittävän kilpailuedun
- Näiden kohtien hiominen saattaa tuntua rajulta urakalta, mutta älä lannis-

tu. Tässäkään kohtaa kaiken ei tarvitse olla valmista kerralla.

Ostamisen esteet

- Hyväkin tuotteistaminen on kuitenkin vain välivaihe: olipa se onnistunut tai 
ei, tuotteita täytyy kehittää edelleen

- Opit lisää asiakkaista ja tuotteen toimittamisesta
- Kilpailijat tekevät omia ratkaisujaan
- Tuotteen mielikuva asiakasehdokkaiden keskuudessa vanhenee
- Tulee uutta teknologiaa tai osaamista
- Eri syyt tuotteen jatkokehitykseen voivat aiheuttaa erilaisia ratkaisuja. Joskus 

pieni viilaus riittää, joskus on tarpeen kehittää kokonaan uusi tuote (ainakin 
asiakkaan näkökulmasta uusi)

- Yksi tuotteen kehittämisen syy on se, että haluat nostaa hintaa

Ostamisen esteet

- Myyntikouluttajalegenda Brian Tracyn mukaan jokaisella tuotteella on kuusi 
isoa ostamisen estettä, siis syytä, minkä vuoksi asiakasehdokkaat eivät osta

- Vaikka ihmiset ovatkin yksilöitä, lopulta heidän kielteisten päätöstensä taus-
talla on hyvin samanlaisia asioita

- Osa esteistä on yleisiä, eli ne koskevat sekä sinua että kilpailijoitasi. Osa liittyy 
ainoastaan sinun yritykseesi ja tuotteeseesi

- Yleisiä ostamisen esteitä
  ■ Ei tiedä moista tuotetta olevan edes olemassa
  ■ ”Ei ole rahaa.” Huomaa, että tässä ei lue ”Hinta”. Hinta ei ole koskaan to-
       dellinen ostamisen este
  ■ ”En tarvitse.” Jos ei omista autoa, ei tarvitse autohuoltoa. Tätä ei kannata 
       yrittää taklata, mutta aina voi kannustaa suosittelemaan autoilevalle 
       kaverille
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  ■ ”Mitä anoppikin sanoisi.” (Sisustussuunnittelu, pihasuunnittelu, siivouspal-
       velu)
  ■ ”Haluan tehdä itse, jotta saan omannäköisen.” (Sisustussuunnittelu, piha-
       suunnittelu)
  ■ ”Teen itse ja säästän.”
- Yrityskohtaisia ostamisen esteitä
  ■ ”En usko, että tämä yritys pystyy toimittamaan lupaamansa.”
  ■ ”Liian nimetön firma.”
  ■ ”En ymmärrä miten heidän tuotteensa/prosessinsa toimii.”
  ■ ”En ole varma sopiiko tämän yrityksen tuote minulle.”
  ■ ”Miten täältä saa ostettua?”
  ■ ”En tiedä hintaa enkä halua ottaa yhteyttä kysyäkseni.”
  

Älä odota asiakkaan vastalausetta, nosta kissa pöydälle

- Pidä yhteystiedot aina esillä!
- Kerro juurta jaksaen miten asiakas hyötyy tuotteesi ostamisesta
- Kerro mitä hyötyä ostajalle on siitä, että firmasi on pieni
- Kerro esimerkkejä onnistuneista projekteista ja hanki asiakas kertomaan 

miten hienosti kaikki meni
- Esitä useammalla tavalla selkeästi, miten ostoprosessi asiakkaan kannalta 

etenee ja miten hänen näkemyksensä otetaan huomioon
- Kerro kenelle tuotteesi erityisesti sopii ja kerro myös kenelle se ei ehdotto-

masti sovi
- Anna asiakkaalle vaihtoehtoja, joilla välttää naapurin tai anopin halveksunta
- Pidä hinnat esillä
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Tehtävät - Kiinnittyminen (päätuote)

1.
2.
3.
4.
5.

Listaa kolme tapaa, joilla kerrot nyt tai aiot kertoa tarinaa sinusta ja yrityk-
sestäsi. Listaa tai ideoi myös mitä asioita kerrot.

Suunnittele kolme FB-mainosta, joissa ohjaat asiakkaasi tutustumaan 
edellisen tehtävän tarinoihin.

Kehitä päätuotteellesi hyvä nimi, törkeä lupaus ja takuu sekä määrittele 
selkeä ja julkaistava hinta.

Listaa oman tuotteesi ostamisen esteet (vähintään viisi) ja mieti miten 
voisit taklata ne jo markkinoinnissasi.

Valitse asiakaskunnastasi referenssiasiakas ja sovi aika haastattelulle, jon-
ka pohjalta kirjoitat asiakastarinan nettisivuillesi.

Bonustehtävät
1. Kirjoita mainosteksti tuotteelle, joka olisi asiakkaasi unelma. Unohda 
kaikki tuotannolliset ja muut rajoitukset ja kuvaa tuote, jollaista asiakas ei 
yksinkertaisesti voisi olla ostamatta. Kun teksti on valmis, mieti miten voi-
sit päästä mahdollisimman lähellä tuota tuotetta oikeassa maailmassa.
2. Jaa paperi kolmeen sarakkeeseen. Listaa ensimmäiseen sarakkeeseen 
oman tuotteesi sisällöt ja toiseen sarakkeseen alasi tyypilliset tuotesisäl-
löt. Listaa myös ne ominaisuudet, jotka ovat ”itsestäänselvyyksiä”. Kun 
olet listannut nämä, käännä näkökulmasi asiakkaan puolelle ja mieti, 
mitä kukaan ei tarjoa, mutta joista asiakas innostuisi valtavasti. Listaa sel-
laisetkin ominaisuudet, jotka tuntuvat nyt mahdottomilta toteuttaa.
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8. Vakiintuminen ja lähettilyys

On aika vahvistaa kumppanuutta

- Ennen kuin asiakkaasta kasvaa kumppani, täytyy sinun luonnollisesti pal-
vella häntä tuloksellisesti jonkin aikaa. Toisille se tarkoittaa muutamaa kuu-
kautta tai paria projektia, toisille vakiintuminen voi vaatia vuoden tai pari

- Vakiintumisen aikana käytät jälleen hyväksesi jo kiinnittymisvaiheessa käyt-
tämiäsi tapoja kertoa itsestäsi ja yrityksestäsi ja syvennät niitä entisestään. 
Ole avoin, laske suojaustasi, naura itsellesi ja anna asiakkaidenkin nauraa 
mukana

- Lisäksi tuot mukaan keskustelun. Kysele aktiivisesti asiakkailta mitä heille 
kuuluu, mitä he kaipaavat, mitä sinä voisit tehdä enemmän

- Et manipuloi, vaan rakennat aitoa suhdetta, jonka tuloksena on kumppa-
nuus – asiakas pitää sinusta niin paljon, että ei voisi edes kuvitella ostavansa 
keneltäkään muulta. Silloin hän myös varmasti suosittelee sinua muille aina 
kuin vain mahdollista.

Suosittelut ovat ylivoimaisesti paras tapa saada uutta kauppaa

- Ilmaista tai maksu vasta kaupan saannin jälkeen
- Asiakas suhtautuu heti positiivisesti
- Asiakas todennäköisesti oikeanlainen, koska vanha asiakas tietää, millaista 

palvelua sinulta saa.

Suosittelut täytyy ansaita

- Asiakkaan ei tarvitse olla vielä kumppanuusasteella suositellakseen eikä hä-
nen tarvitse olla kumppanuusasteella ennen kuin voit pyytää suositteluja

- Ensimmäinen askel suosittelujen saamiseen on tietenkin se, että asiakas saa 
vähintäänkin sen, mitä olet luvannut toimittaa

- Mahdollisuutesi paranevat tietenkin huomattavasti, kun ylität odotukset, eli 
tarjoat vau-kokemuksia

- Pyri viestinnän avulla myös varmistamaan, että asiakas on osannut hyödyn-
tää tuotettasi mahdollisimman kattavasti

    ■ Käyttöohjeet ja -vinkit
    ■ Parhaat käytännöt
    ■ Muistutukset
- Kun tiedät hoitaneesi työsi hyvin, pyydä rehdisti asiakasta suosittelemaan

Suosittelun tärkein motiivi on näyttäminen hyvältä kaverin silmissä

- Meistä jokainen haluaa olla se, joka tuntee ja tietää ihmisiä
- Kun pystymme kertomaan, mistä ystävä saa ratkaisun ongelmaansa tai  tyy-

dytyksen tarpeeseensa, tunnemme itsemme tärkeäksi ja arvokkaaksi
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HUOM! Asiakkaat eivät suosittele auttaakseen sinua. Älä siis kerjää apua 
tai sääliä

- Kun siis pyydät asiakasta suosittelemaan, muotoile se tähän tapaan:

”Onko lähipiirissäsi joku muukin, joka voisi hyötyä palvelustamme? 
Kerrothan meistä myös hänelle.”

Raha voi toimia myös motiivina

- Kun lupaat jokaisesta kaupasta hyvän provision tai jonkin edun, moni innos-
tuu suosittelemaan

- Jos et lupaa palkkiota etukäteen, muista kuitenkin kiittää ja palkita suositte-
lun jälkeen!

Tee suosittelusta mahdollisimman luontevaa ja helppoa

- Anna jokaiselle asiakkaallesi kaikki mahdolliset välineet suosittelua varten
    ■ Käyntikortteja
    ■ Esitteitä
    ■ Nettilinkkejä
    ■ Valmiita sähköposteja
    ■ Lomake nettisivuille
- Tarjoa apua suosittelemiseen. Lähetä esim. kerran kuukaudessa viesti:

”Jos tunnet jonkun, joka voisi hyötyä palvelustamme, lähetä meille 
tekstiviesti tai soita numeroon xxx, niin toimitamme sinulle asunnonvä-
littäjän valintaoppaan, jonka voit antaa hänelle.”

- Tässä tulet samalla pyytäneeksi suosittelua rivien välissä
- Harva pyytää oikeasti oppaan, mutta suosittelu pysyy silti mielessä

Pysy mielessä

- Yksikään asiakkaasi ei suosittele sinua, jos hän ei muista olemassaoloasi
- Unohdamme neljässä kuukaudessa, mistä ostimme
- Ole yhteydessä asiakkaisiisi vähintäänkin kuukausittain, vaikka bisneksesi 

olisikin sellainen, että sama asiakas ostaa hyvin harvoin uudelleen
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Tehtävät - Vakiintuminen ja lähettilyys

1.

2.

4.
3.

5.

6.

Rakenna puolen vuoden suunnitelma sille, miten olet päätuotteesi os-
taneeseen asiakkaaseen yhteydessä, jotta kumppanuus voisi rakentua: 
viestit, puhelut, tapaamiset, kyselyt, tarjottavat sisällöt. Varmista, että joka 
kuukausi sisältää mielellään kaksi toimenpidettä.

Millainen asiakaskokemuksen täytyisi sinun kohdallasi olla, että se tuntuisi 
poikkeuksellisen hyvältä alallasi?

Suunnittele oma korttisi tai viestisi, jolla tarjoat asiakkaallesi apua 
suositteluun.

Suunnittele sanamuoto, jolla pyydät asiakasta suosittelemaan.

Suunnittele kolme päätuotteesi ostaneille asiakkaillesi suunnattua 
FB-mainosta, joissa rakennat kumppanuutta olemalla avoin, naurat itsel-
lesi tai kerrot arvoistasi.

Kehitä palkitsemisjärjestelmä suosittelijoillesi. Mieti ensin, haluatko kertoa 
palkkioista etukäteen vai haluatko vain yllättää heidät jälkikäteen jollakin 
kiitoslahjalla. Jos haluat kertoa palkkiosta etukäteen, voit jakaa asiakkaasi 
esimerkiksi kahteen eri ryhmään. Lähimmille tarjoat provisiota ja muille 
jotakin pienempää palkintoa.
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9. Sähköpostimarkkinointi

Sähköposti välineenä ei ole todellakaan kuollut

- Jokainen tarvitsee sähköpostiosoitteen päästäkseen kirjautumaan palvelui-
hin

- Päivittäisten viestien määrä sittenkin pieni, sillä roskapostisuodattimet ovat 
kehittyneet merkittävästi

- Mainoksista on helppo erottua
- Henkilökohtaisempi kuin some, mutta ei niin henkilökohtainen kuin puhe-

lin
- Teho moninkertainen sosiaaliseen mediaan verrattuna > Jeff Walkerin oma 

tilasto: yksi email on arvokkaampi kuin 10 seuraajaa tai tykkääjää
- Ilmaisuus ei tarkoita sitä, että kannattaisi tehdä miten sattuu

Sähköpostimarkkinoinnin periaatteet

- Muoto
  ■ Vältä mainosmaista sähköpostia tai älä ainakaan lähetä pelkästään sitä
  ■ Muista kapea palsta
- Sisältö
  ■ Vaihtele sisällössä; välillä linkitä sivuillesi artikkeliin tai muuhun sisältöön, 
        välillä kirjoita viestisi sähköpostiin ja välillä tee tarjous
  ■ Kerro tarinoita, myönnä virheesi, kerro kokemuksiasi, kysy kysymyksiä
- Tyyli 
  ■ Kirjoita sinulta hänelle, vastaanottajana on AINA yksi ihminen
  ■ Ole oma itsesi
  ■ Jos mahdollista, ole hauska
- Määrä 
  ■ Vähintään kerran kuukaudessa
  ■ Kerran viikossa, jos sisältö on hyvää
  ■ Vielä useammin kampanjan aikana
  ■ Älä unohda tehdä tarjouksia!

Yhdeksän sanan sähköposti elvyttää kuolleet liidit

- Käytä yhdeksän sanan sähköpostia, jos sinulla on listoillasi esimerkiksi
yli kolme kuukautta vanhoja liidejä, jotka eivät ole ostaneet
- Muoto on hyvin yksinkertainen: 

  Hei Pasi

  Oletko vielä kiinnostunut punaisista WC-pöntön lämmittimistä?

  -Jukka



39

- Avain on sana ”vielä”, sillä se paljastaa vastaanottajalle, että hän on joskus 
ollut tekemisissä lähettäjän kanssa

- Suora kysymys aiheuttaa vastaanottajalle kovan paineen vastata ainakin 
jotakin

- Tuo heti kauppaa

Työkaluja

- Ilmaiset (tiettyyn rajaan asti)
  ■ Mailchimp, MailerLite, Sendinblue, Constant Contact
- Maksulliset
  ■ Active Campaign, SendinBlue, Drip (erityisesti verkkokaupoille), 
        MailerLite, Mailchimp, ConvertKit, Aweber, GetResponse, 
      Constant Contact

Esimerkki 1:

Aihe: Minut huijattiin yrittäjäksi

Moi [First Name],

Minut huijattiin yrittäjäksi. Olin 19-vuotias, kun Noise
Mob merkittiin kaupparekisteriin. Silloin oli marraskuu
ja vuosi 1996.

Ennen firman perustamista tein DJ-hommia palkollisena.
Työnantajani sanoi, että olisi paljon helpompaa hoitaa
palkka-asia, jos voisin laskuttaa keikkani. Palkkioni jopa
hieman nousisi samalla.

Ennen perustamispapereiden täyttämistä kävin työvoimatoimistossa
kyselemässä starttirahan perään. Sitä ei herunut, koska
minulla ei ollut sen paremmin oman alani kuin kaupallista
koulutusta.

Eihän siinä hyvin käynyt, vaikka pari vuotta homma
sujuikin. Jälkeenpäin olen miettinyt, että olisihan sitä
voinut työvoimaviranomainen ehdottaa jonkinlaista
yrittäjäkurssia. Ehkä olisi tullut jokin käsitys yrittäjän
pakollisista kuluista, eikä työnantajan junailema huijaus
olisi mennyt läpi. Toisaalta sekin on kirkastunut, että
mikään koulutus ei yrittäjälle riitä.
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Jos aiot pyörittää firmaasi menestyksellisesti vielä viiden,
kymmenen tai viidentoista vuoden kuluttua, itseopiskelu
on välttämätöntä. Tekniikka muuttuu, yhteiskunta muuttuu, 
sinä muutut. Muutokseen täytyy vastata mielellään hieman
etuajassa. 

Se ei onnistu minkään muodollisen koulutuksen avulla, 
vaan niin, että seuraat jatkuvasti, mitä alallasi ja yritysten
toimintaympäristössä tapahtuu.

Edesmennyt kouluttajaguru ja yrittäjä Jim Rohn jätti
jälkeensä vinon pinon hienoja lausahduksia. Yksi niistä kuuluu:

”Älä toivo, että elämä olisi helpompaa. Toivo, että sinä olisit parempi.”

Ja se toivominen ei tietenkään riitä…

Tuplaamo kantaa luonnollisesti kortensa itsensä kehittämisen
kekoon. Kannattaa tutustua esimerkiksi näihin blogissamme
viime aikoina julkaistuihin juttuihin:

…

Esimerkki 2:

Aihe: Pikainen kysymys

Moi [First Name],

Ihan vain pikainen kysymys. Haluaisitko kuulla Jari Parantaisen viisauksia 
mieluummin hinnoittelusta vai tuotteistamisesta?

-Jukka
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Tehtävä - Sähköpostimarkkinointi

1. Kirjoita sähköpostiviesti, jossa kerrot uudesta blogivideostasi kaikille kontak-
teillesi. Älä unohda aihe-kentän sisältöä äläkä jälkikirjoitusta.
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Tehtävä - Sähköpostimarkkinointi

2.
3.

Rakenna viikko- tai kuukausikirjeesi runko. Käytä apuna blogi-ideoitasi.

Kirjoita oma yhdeksän sanan sähköpostisi.
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10. Markkinoinnin automaatio

Mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa?

- Markkinoinnin automaatio tarkoittaa sitä, että järjestelmä toteuttaa sinun 
suunnittelemasi markkinoinnin ja myynnin prosessin vaiheet automaatti-
sesti, eli joka kerta samalla tavalla

- Automaatiolla vähennät manuaalista työtä ja toisaalta annat sen tehtäväksi 
asioita, joita et käytännössä pysty ja ehdi tekemään lainkaan tällä hetkellä

- Markkinoinnin automaatio mallintaa henkilökohtaista tapaamista. Sen 
avulla tarjoat vastauksia niihin kysymyksiin, joita asiakasehdokas juuri sillä 
hetkellä miettii

- Alkuun pääsee helposti, ja tekniikka on helppoa > mahdollisuuksia on valta-
vasti > monimutkaisemmat ratkaisut vaativat perehtymistä

- Automaation käyttöönoton myötä täytyy nettisivuille lisätä rekisteriseloste ja 
tiedot evästekäytännöistä

Miten se toimii?

- Kaiken perustana on se, että asiakasehdokas tekee jotakin
  ■ Lähettää lomakkeen
  ■ Avaa sähköpostin
  ■ Klikkaa linkkiä
  ■ Käy sivulla
  ■ Ostaa tuotteen
 
- Asiakasehdokkaan teko antaa järjestelmälle signaalin tehdä jotakin
  ■ Lisätä henkilön tietoihin tagi tai muu tieto
  ■ Lähettää sähköposti henkilölle tai esim. myyjälle
  ■ Aloittaa tietty automaatiosarja
  ■ Lopettaa tietty automaatiosarja
 
- Tämä teko toteutetaan määrättyyn aikaan
  ■ Heti
  ■ Ennalta määrätyn viiveen jälkeen
  ■ Tiettynä ennalta määrättynä päivämääränä
- Teknisesti kaiken takana on keksi, eli cookie, eli eväste, joka tallentuu kävijän 

koneelle ja joka pystytään yhdistämään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen. 
Osoite saadaan, kun käyttäjä täyttää ja lähettää jonkin lomakkeen, esim. 
tilaa liidimagneetin

- Tekniikka ei ole aukoton, mutta huomattavasti parempi kuin olla kokonaan 
ilman
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Markkinoinnin automaatiosta on markkinoinnin ja myynnin kannalta hankala 
löytää huonoja puolia

- Asiat tulevat tehdyiksi
- Säästät aikaa ja vaivaa
- Voit lisätä henkilökohtaista kontaktia
- Pystyt markkinoimaan isommalle joukolle
- Joudut rakentamaan myyntiputkesi
- Pienikin yritys pääsee lähes samalle viivalle isojen kanssa, sillä järjestelmät 

eivät vaadi valtavia investointeja

Markkinoinnin automaation sudenkuoppia

- Jos tämänhetkinen markkinointisi ei toimi, sen automatisointi ei auta yhtään
- Älä lähde tekniikka edellä. Lähde liikkeelle asiakkaan toiveista ja tilanteesta
- Markkinoinnin automaation toteuttaminen vaatii paljon sisällöntuotantoa
- Älä yritä tehdä kaikkea kerralla
- Automaatio ei toimi niin, että se rakennetaan kerran ja sitten unohdetaan.

Sitä täytyy virittää jatkuvasti
- Tarjoat kontaktille vain nopean reitin. Nopea reitti, siis esim. linkki suoraan 

myyntisivulle on hyvä olla koko ajan saatavissa, mutta rakenna automaatio-
tasi sillä oletuksella, että kävijä kulkee hidasta reittiä ostoon saakka

Sisäinen automaatio auttaa arkea

- Sinä tai työntekijäsi tekevät päivittäin asioita tai heidän pitäisi tehdä asioita, 
jotka vievät myyntiponnistuksia eteenpäin

- Osan näistä asioista voisit antaa automaation hoidettavaksi, jolloin asiat tuli-
sivat varmasti tai ainakin varmemmin tehtyä

- Automaatiojärjestelmä tekee ne varmasti, ja jos järjestelmä muistuttaa  kun-
kin tehtävän kohdalla vastuuhenkilöä, asia tulee todennäköisesti tehtyä

- Esimerkiksi, kun uusi liidi tulee, järjestelmä voi lähettää siitä tiedot myyjälle, 
joka sitten käy tutkimassa onko kyseessä aidosti potentiaalinen liidi jne.

Segmentointi auttaa nyt ja jatkossa

- Automaation kohdalla ei puhuta kohderyhmistä ikä- ja sukupuolitasolla, 
vaan päästään huomattavasti tarkempaan jaotteluun

- Aloita siitä, että erottelet asiakkaat ei-asiakkaista
- Lisää tageja kontaktin tietoihin esimerkiksi opastilausten, tapahtumailmoit-

tautumisten ja tuoteostosten yhteydessä



46

Jos/tai -ajattelu olennainen osa automaatioiden rakentamista

- Ohjelmoijille jos/tai -ajattelu on selvää, ja sitä pyritään nykyään opettamaan 
jo alakoulussakin

- Kyse yksinkertaisesti siitä, että automaatiossa järjestelmään luodaan sääntöjä, 
joissa määritellään, että jos käyttäjä tekee A, tapahtuu X, muuten, tapahtuu Y

Yksinkertaisia automaatioita

- Ilmainen tilattava opas nettisivuilla. Tilaaja saa oppaan automaattisesti heti 
sähköpostiinsa

- Ilmaisen oppaan tilaaja saa sähköpostiinsa ajastetun sarjan sähköpostiviestejä
- Kaikille sähköpostilistalla oleville lähtee automaattisesti viesti aina, kun blo-

gisi päivittyy

Hieman vaativampia automaatioita, joita ryhdyt tekemään vähitellen

- Jos tilaaja ei avaa sähköpostiviestiä, hän saa saman viestin uudelleen pari-
päivää myöhemmin

- Jos tilaaja klikkaa sähköpostiviestin linkkiä, hän siirtyy toiseen automaatio-
sarjaan

- Jos henkilö käy nettisivujen hintasivulla, hän saa heti tietyn sähköpostivies-
tin ja myyjälle lähtee tieto käynnistä, jotta hän voi esim. soittaa henkilölle

- Jos asiakas vie tuotteen ostoskoriin, mutta ei vie ostotapahtumaa päätökseen, 
hänelle lähtee sähköpostiviesti ja vaikkapa tarjouskuponki tms.

Tietosuoja-asetus asettaa rajoituksia markkinoinnin automaation käytölle

- Omassa rekisterissäsi olevien henkilöiden oikeudet määrät tietojensa käy-
töstä kasvoivat uuden tietosuoja-asetuksen myötä

- Älä tallenna tietoja moneen eri järjestelmään, ellei ole aivan pakko, pidä 
huoli tietoturvasta (Muista kunnon salasanat! Käytä esim. 1Password-ohjel-
maa.) ja siivoa rekisteristäsi vanhat, ei-aktiiviset kontaktit säännöllisesti



47

Tehtävä - Markkinoinnin automaatio

1.

2.

Rakenna viiden sähköpostiviestin sarja, joilla johdatat liidimagneettisi ti-
laajaa kohti alkupalatuotteesi ostamista. Kirjaa vähintään otsikko ja sisällön 
pääkohdat.

Mieti omia ja yrityksesi sisäisiä rutiineja. Millaisia asioita sisältyy markki-
nointiisi ja myyntiisi, jotka nyt teet manuaalisesti tai jotka olisi hyvä tehdä, 
mutta jotka jäävät tekemättä kiireen vuoksi? Listaa vähintään kolme asiaa, 
jotka haluaisit vähintäänkin osittain automatisoida siten, että ne tulisivat 
tehdyiksi järjestelmällisesti aina. Älä mieti tässä vaiheessa, onko automati-
sointi oikeasti mahdollista.
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Tehtävä - Markkinoinnin automaatio

3. Segmentointi on markkinoinnin automaation perusasioita. Listaa vähintään 
viisi eri tagia, eli aihetunnistetta, joilla voisit ryhmitellä kontaktejasi.

Kotitehtävä 1. Rakenna liidimagneettisi tilauslomake

Kotitehtävä 2. Rakenna ActiveCampaigniin sähköpostisarja liidimagneettisi tilaajille

Kotitehtävä 3. Aseta sivuston seuranta päälle ActiveCampaiginssa

Kotitehtävä 4. Muokkaa kotitehtävässä 2. luomaasi sähköpostisarjaan vähintään yksi 
jos/tai -ehto
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11. Oma kumppanuuspolkusi

Kokoa tähän kumppanuuspolkusi sisällöt ja ideat, jotta ne on helppo ot-
taa käyttöön. Pyri rakentamaan tämä TuplaamoLiven aikana niin pitkälle 
kuin mahdollista, mutta hyväksy myös se, että luultavasti kotiin jää aika 
paljon vielä hommia.

Ja tämän jälkeen alkaakin sitten vasta se todellinen työ, eli näiden asioi-
den vieminen käytäntöön.

Yleiset

Sivuilleni on asennettu tarvittavat seurantakoodit (ainakin Google Analy-
tics ja Facebook-pikseli

Huomio

Esittelyvideo ventovieraille on suunniteltu
Esittelyvideo ventovieraille on valmis
Blogiartikkeli 1 melko tietämättömille asiakasehdokkaille on valmis
Blogiartikkeli 2 melko tietämättömille asiakasehdokkaille on valmis
Blogiartikkeli 3 melko tietämättömille asiakasehdokkaille on valmis
Facebook-mainokset esittelyvideolle sekä kolmelle blogiartikkelille ovat 
valmiina

Sitoutuminen

Liidimagneettini suunnitelma on valmis
Liidimagneettini on valmis
Liidimagneettini myyntiteksti on valmis
Liidimagneettini on sivuillani tarjolla
Liidimagneettini Facebook-mainokset ovat valmiina

Alkupala ja vaikuttuminen

Suunnitelma alkupalatuotteestani on valmis
Alkupalatuotteeni on valmis
Alkupalatuotteeni vau-efektisuunnitelma on valmis
Alkupalatuotteeni vau-efekti on valmiina toteutettavaksi
Alkupalatuotteeni Facebook-mainokset ovat valmiina
Alkupalatuotettani pohjustava blogiartikkeli on valmis
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Liidimagneetin tilaajaa kohti alkupalatuotettani johdattava sähköposti-
sarja on valmis
Tervetuloviesti (-paketti) alkupalan ostajalle on valmis

Kiinnittyminen (päätuote)

Suunnitelmani oman ja yritykseni tarinan kertomisesta on valmis
Suunnitelmani oman ja yritykseni tarinan kertomisesta on toteutettu
Yritykseni tarinoihin ohjaavat Facebook-mainokset ovat valmiita
Päätuotteellani on:
 Hyvä nimi
 Törkeä lupaus
 Takuu
 Selkä sisältö
 Julkaistava hinta
Tiedän oman tuotteeni ostamisen esteet ja taklaan niitä aktiivisesti mark-
kinoinnissani
Referenssihaastattelu sovittu
Referenssihaastattelu tehty
Referenssiartikkeli julkaistu
Sähköpostikirjeeni (viikko tai kuukausi) runko on suunniteltu ja valmiina 
käyttöön otettavaksi

Vakiintuminen ja lähettilyys

Puolen vuoden viestintäsuunnitelma päätuotteen ostajille on valmis
Em. viestintäsuunnitelman aineistot ovat valmiina
Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelma on valmis
Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelman asiat on viety käytäntöön
Suosittelun pyytämiseen tarkoitettu viesti on valmis
Suositteluun apua tarjoava sisältö on suunniteltu
Suositteluun apua tarjoava sisältö on valmis
Kumppanuutta rakentavat Facebook-mainokset on suunniteltu
Suositteluihin kannustava palkitsemisjärjestelmä on suunniteltu
Suositteluihin kannustava palkitsemisjärjestelmä on valmis
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Tehtävälista

PVM TEHTÄVÄ
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Aikataulut
Markkinoinnin vuosikello näyttää sesongit, tapahtumat, lomat ja muut 
markkinointiini vaikuttavat asiat vuoden mittaan. Kelloon merkitään myös 
ne markkinointitoimet, jotka ovat aikasidonnaisia, eli milloin niiden valmiste-
lu täytyy aloittaa ja milloin niiden täytyy olla valmiita.

2020
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Päivä- ja viikkorutiinini. Käytän joka päivä vä-
hintään 15 minuuttia markkinoinnin tekemi-
seen ja miettimiseen. Viikkorytmini on seuraa-
va:

Maanantai klo   Tehtävät:

Tiistai klo    Tehtävät:

Keskiviikko klo   Tehtävät:

Torstai klo    Tehtävät:

Perjantai klo   Tehtävät:

Lauantai klo    Tehtävät: 

Sunnuntai klo   Tehtävät: 
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Lisäksi pidän pidemmän markkinoinnin arvi-
ointihetken (2-3 tuntia) kerran kuukaudessa 
seuraavina ajankohtina. (Merkitse nämä ajat 
myös kalenteriisi!)

Marraskuu:   .11.2019 klo

Joulukuu:   .12.2019 klo

Tammikuu:   .1.2020  klo

Helmikuu:   .2.2020  klo

Maaliskuu:   .3.2020  klo

Huhtikuu:   .4.2020  klo

Toukokuu:   .5.2020  klo

Kesäkuu:    .6.2020  klo

Heinäkuu   .7.2020  klo

Elokuu:    .8.2020  klo

Syyskuu:    .9.2020  klo

Lokakuu:    .10.2020 klo

Marraskuu:   .11.2020 klo

Joulukuu:   .12.2020 klo
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Iltakoulu
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Iltakoulu


