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Digitaalisen markkinoinnin rooli on korostunut viime vuosina merkittävästi. Yritykset
panostavat enemmän digitaaliseen markkinointiin, koska yhä useampi yritys sekä henkilö
käyttää nykypäivänä paljon internetiä. Lisäksi digitaalinen markkinointi on
kustannustehokkaampaa kuin perinteinen markkinointi.
Uusien asiakkaiden tunnistamista ja löytämistä eli prospektointia pidetään myyjien
keskuudessa yhtenä eniten aikaa vievänä työtehtävänä. Prospektoinnin kehittäminen
säästää työntekijöiltä aikaa ja he voivat luoda yritykselle arvoa muissa työtehtävissä.
Opinnäytetyön aiheena oli luoda sähköpostimarkkinointikampanja, jolla pyritään
parantamaan kohdeyrityksen asiakastapaamisten konversiota, sekä prospektointityökalu,
jolla helpotetaan myyjien uusasiakashankintaa. Työ on rajattu vain kohdeyrityksen
ravintolasegmenttiin.
Tietoperusta käsittelee digitaalista markkinointia, etenkin sähköpostimarkkinointia sekä
prospektointia. Tietoperusta on koottu erilaisista lähteistä kuten kirjallisuudesta,
tutkimuksista sekä alan ammattilaisten blogikirjoituksista.
Opinnäytetyö koostuu kahdesta produktista sekä raportista, jossa perustellaan valintoja,
mitä produktien luomisessa valittiin. Työn lopputuloksena syntyi kohdeyritykselle produktit,
jotka ovat valmiina käyttöönottoon. Lisäksi raportista löytyy kehittämisehdotuksia
opinnäytetyön aiheeseen liittyen, kuten sähköpostimarkkinoinnin luominen toisiin
segmentteihin.
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Johdanto

Digitaalinen markkinointi on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Kuluttajat
käyttävät enemmän internetiä kuin ennen ja tämä on avannut mahdollisuuksia yrityksille
keskittää markkinointiaan pois perinteisistä kanavista kuten printtimediasta. Tämä on
helpottanut erityisesti pienempien yritysten mahdollisuutta markkinoida ratkaisujaan
tehokkaasti. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan sanomalehdessä julkaistu mainos
tavoitti 100 ihmistä 32 dollarilla kun taas esimerkiksi Facebook mainoksella 1000 ihmisen
tavoittaminen maksoi 0.25 dollaria. (Carter 19.2.2014)

Yksi tehokkaimmista b2b digimarkkinoinnin kanavista on sähköposti.
Sähköpostimarkkinointia tehdessä täytyy kuitenkin ottaa huomioon monia asioita,
esimerkiksi roskapostiseulan läpäiseminen. Suurin osa sähköposteista on roskapostia,
jota ihmiset eivät halua lukea, tai joka ei koskaan päädykään ihmisten luettavaksi
sähköpostin roskapostisuodattimen läpi. (Bodnar & Cohen 2012, 143-145) Tämän takia
on äärimmäisen tärkeää suunnitella sähköpostimarkkinointikampanja huolellisesti,

Monet myyjät pitävät prospektointia, eli potentiaalisten asiakkaiden tunnistamista ja
löytämistä myyntityön haastavimpana osana.. Prospektointi vie keskimäärin noin puolet
myyjän työpäivästä. Myyjien työskentelyn tehostamiseksi on järkevää luoda työkaluja,
joilla pystytään nopeuttamaan ja helpottamaan myyjien prospektointiprosessia. (Vainu
s.a.)

Suoritettuani työharjoittelun ProtectPipe Oy:ssä oli seuraavaksi opiskelutaipaleella edessä
opinnäytetyön tekeminen. Minulle tarjoutui mahdollisuus tehdä opinnäytetyö
ProtectPipelle. Käytyäni keskusteluja yrityksen hallintojohtajan Hannu Keräsen kanssa,
aiheeksi valikoitu myyjien prospektointia nopeuttavan työkalun luominen sekä
automatisoitujen sähköpostikampanjoiden laatiminen kohderyhmälle.

Yrityksellä ei ole ollut käytössä työkalua, joka järjestäisi kohderyhmän organisaatiot
järjestykseen asiakkuuden potentiaalisuuden perusteella, minkä vuoksi tässä
opinnäytetyössä kehitettävälle työkalulle nähtiin tarve helpottamaan ja tehostamaan
myyntityön tekemistä. Yritys ei myöskään ole aiemmin tehnyt varsinaisia
sähköpostimarkkinointikampanjoita ravintolasegmentille, johon tämä opinnäyte työ
keskittyy.
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1.1

Tavoitteet ja rajaukset

Opinnäytetyön ensimmäisen osan tavoitteena on luoda prospektointityökalu, joka tulee
yrityksien myyjien käyttöön. Tämän työkalun avulla myyjät kontaktoivat nopeammin
potentiaalisimpia asiakkaita ravintolasegmentistä ja saavat paremmalla konversiolla ja
lyhyemmällä aikavälillä sovittua tapaamisia ja sitä myötä myös tehtyä kauppaa. Toisessa
osassa tavoitteena on luoda automaattinen sähköpostimarkkinointikampanja
ravintolasegmentille. Sähköpostimarkkinointikampanjan tarkoituksena on niin sanotusti
lämmittää liidejä, jotta yrityksen myyjät saavat suuremmalla todennäköisyydellä
asiakastapaamisia ja lopulta myös kauppaa. Työ on rajattu kokonaan
ravintolasegmenttiin, eikä siinä oteta huomioon yrityksen muita kohderyhmiä.

1.2

Kohdeyritys

ProtectPipe on 2016 perustettu suomalainen mikrobioteknologia yritys. Yritys on
kehittänyt ympäristöystävällisen mikrobiliuoksen, joka poistaa ennaltaehkäisevästi
orgaanista jätettä viemäriputkista elävien bakteerien avulla. Bakteerit syövät orgaanista
jätettä viemäriputkissa ja muuntavat sen vedeksi ja hiilidioksidiksi aineenvaihduntansa
kautta. Kun orgaanista jätettä ei ole viemärissä, niin vältytään viemäristön
haurastumiselta, vesivahingoilta, putkitukoksilta, hajuhaitoilta ja banaanikärpäsiltä.
Yrityksellä on tällä hetkellä kuusi eri kohderyhmää: ravintolat, taloyhtiöt ja omakotitalot,
laivayhtiöt, tehtaat ja tuotantolaitokset, vesilaitokset sekä hammaslääkäriasemat.
(ProtectPipe)

1.3

Ravintolat ProtectPipen kohderyhmänä

Ravintolasegmentti on yksi ProtectPipen merkittävimmistä kohderyhmistä. Ravintoloiden
viemäreihin päätyvästä rasvasta aiheutuu usein ongelmia, jotka taas aiheuttavat
ravintoloille suoria kustannuksia huoltokulujen muodossa sekä epäsuoria kustannuksia,
jos. esimerkiksi pahan hajun takia yritys menettää asiakkaita. ProtectPipen ratkaisu on
kehitetty poistamaan kyseisiä ongelmia aiheuttava orgaaninen jäte viemäristä.
Ravintolasegmentissä päätöksentekijän rooli vaihtelee hyvin paljon. Joissain tapauksissa
päätösvalta on ravintoloitsijalla, joka harjoittaa tiloissa liiketoimintaa. Joskus päätöksen
tekee kiinteistöstä vastaava henkilö esimerkiksi kiinteistön omistaja, joka on vuokrannut
tilaa ravintolakäyttöön. Jos ravintola kuuluu isompaan ketjuun, voi päätös tulla
konsernitasolta. ProtectPipen ratkaisun hyöty päätöksentekijälle vaihtelee sen perusteella,
kuka päätöksentekijä on. Esimerkiksi ravintoloitsija todennäköisesti kokee hajuhaitat
isompana ongelmana kuin vuokranantaja, koska ravintoloitsija menettää mahdollisesti
asiakkaita, jos ravintolassa haisee pahalta. Vastaavasti kiinteistön omistaja
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todennäköisesti kokee putkiston kulumisen suurempana ongelmana kuin vuokralla oleva
ravintoloitsija, koska kiinteistön omistaja joutuu maksamaan putkiremontin.
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Markkinointiviestintä b2b-yrityksessä

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista. Perinteisesti markkinoinnin
kilpailukeinot on jaoteltu neljään eri kategoriaan: tuotteeseen, hintaan, saatavuuteen sekä
markkinointiviestintään. Markkinointiviestinnän tehtävänä on yleisesti viestiä
kohderyhmälle tuotteista ja yrityksestä ja houkutella heitä ostamaan. (Armstrong & Kotler
2015, 81)

2.1

Markkinointiviestinnän suunnittelu

Useassa yrityksessä on haasteita markkinointiviestinnän suunnittelun kanssa. Yritykset
tekevät usein samanlaista markkinointiviestintää vuodesta toiseen ja suunnittelu perustuu
vahvasti siihen, kuinka iso budjetti on käytössä. Ennen budjetin määrittämistä tulisi
asettaa markkinointiviestinnälle selkeitä tavoitteita, ja pohtia miksi markkinointiviestintää
tehdään. (Kuva 1)

Kuva 1 Markkinointiviestinnän suunnittelun vaiheet (Karjaluoto 2010, 21)

Markkinointistrategian ollessa selvillä tulee miettiä mitä on tarkoitus viestiä. Yleisimmin
viestimistä käytetään myynnin kasvattamiseen. Markkinointiviestinnän tarkoituksena voi
kuitenkin olla myös esimerkiksi tunnettuuden lisääminen, luottamuksen rakentaminen tai
asiakasuskollisuuden lisääminen. Myös näiden tarkoitus on loppujen lopuksi lisätä
myyntiä. (Karjaluoto 2010, 21-22)

Kun tavoitteet ovat selvillä tulee päättää millä tavalla ja missä kanavissa
markkinointiviestintää toteutetaan. Markkinointiviestinnän toteuttamiseen on useita eri
keinoja. Yleisimmät keinot ovat mainonta, myynninedistäminen, PR, suoramainonta,
henkilökohtainen myyntityö ja verkkomainonta. Kun keinot markkinointiviestintään on
valittu, täytyy valita missä kanavissa halutaan toimia. Esimerkiksi mainontaa voidaan
tehdä Televisiossa, radiossa, tai sanomalehdissä. Keinot ja kanavat tulee valita sen
mukaan, missä kohderyhmän tavoittaa parhaalla mahdollisella tavalla. (Ammattijohtaja
3

2018) Esimerkiksi, jos kohderyhmänä on eläkeikäiset, niin markkinointia ei tulisi fokusoida
internettiin, sillä Tilastokeskuksen mukaan alle puolet 65-74 vuotiaista käyttävät internetiä
useita kertoja päivässä. Yli 74 vuotiaista vain alle 19% käyttää internetiä useita kertoja
päivän aikana. (Tilastokeskus 2018) Kun keinot ja mediavalinta on päätetty, niin on aika
määrittää budjetti markkinointiviestintään. Lähtökohtana budjetin saavuttamiseen pitäisi
olla se, kuinka paljon rahaa tarvitaan tavoitteiden määrittämiseen, eikä kuinka paljon
varaa on markkinointiviestintään laittaa. Markkinointiviestinnän tulosten seuraaminen ja
analysointi on tärkeää, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä markkinointiviestinnän
kannattavuudesta. (Karjaluoto 2010, 21-22)

2.2

Digitaalinen markkinointi

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan yleisesti digitaalisessa muodossa tai mediassa
tehtyä markkinointiviestintää. Tunnetuimmat digitaalisen markkinoinnin muodot ovat
sähköinen suoramarkkinointi, internetmainonta sekä hakukonemarkkinointi. Myös
vähemmän tunnettuja muotoja on kymmeniä esimerkiksi sosiaalinen media ja
viraalimarkkinointi. Digitaalisen markkinoinnin myötä pyritään tavoittamaan kohderyhmä
tehokkaammin kuin perinteisessä markkinoinnissa. (Karjaluoto 2010, 14-15)
Tilastokeskuksen mukaan 16-89 vuotiaista suomalaisista 76% käyttää internetiä useita
kertoja päivässä. (Tilastokeskus 2018). Nykypäivänä yritysten on tärkeää olla esillä
internet-mediassa johtuesn sen tuomasta suuresta potentiaalista tavoittaa
kohderyhmänsä.

Taulukko 1 Perinteisen ja integroidun markkinointiviestinnän eroavaisuuksia (Karjaluoto
2010, 18)
Perinteinen vs . integroitu markkinointiviestintä
Perinteinen
tavoitteena uudet asiakkaat

Integroitu
vs.

Tavoitteena asiakkaiden säilyttäminen,
suhdemarkkinointi

massaviestintä

vs.

valikoitu viestintä

monologi

vs.

dialogi

lähetetään informaatiota

vs.

pyydetään informaatiota

informaation hankkiminen

vs.

informaatio itsepalveluna

lähettäjällä aloite

vs.

vastaanottajalla aloite

vaikutus toiston kautta

vs.

vaikutus merkityksen kautta

hyökkäävä

vs.

puolustava

kova myynti

vs.

pehmeä myynti

brändin myynti

vs.

luottamus brändiin
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transaktio-orientoituneisuus

vs.

suhdeorientoituneisuus

asennemuutos

vs.

tyytyväisyys

moderni: lineaarinen, massiivinen

vs.

postmoderni: syklinen pirstaloitunut

Markkinointiajattelussa on tapahtunut viime vuosina muutoksia. Ennen markkinointi
keskittyi hyvin vahvasti massamarkkinointiin ja uusasiakashankintaan. Nykyään
markkinoinnissa otetaan huomioon enemmän oma kohderyhmä. Täten markkinoinnin
tulee olla paremmin kohdennettua ja pyrkimyksenä on luoda suhde asiakkaaseen.
(Taulukko 1)

2.3

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi on yksinkertaisuudessaan markkinointiviestintää sähköpostitse.
Se on nykypäivänä tärkeä digitaalisen markkinoinnin työkalu. Yhden arvion mukaan eri
sähköposteja on yli 3.6 miljardia ympäri maailman, joten sähköpostimarkkinoinnilla on iso
potentiaali tavoittaa useita ihmisiä. Sähköpostimarkkinointi on myös hyvin
kustannustehokasta. Direct Marketing Associationin mukaan markkinoijat saavat
sähköpostimarkkinointiin laitetut investoinnit jopa 40 kertaisena takaisin. (Armstrong &
Kohler 2015, 471-472)

Sähköpostimarkkinoinnin edullisuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi se on
nykypäivänä hyvin yleistä useissa organisaatioissa. Tämä on johtanut siihen, että ihmisille
lähetetään paljon sähköpostimarkkinointia, josta he eivät ole lainkaan kiinnostuneita. Jopa
noin 89 % sähköpostista on tämän kaltaista roskapostia. Roskapostien määrän kasvun
myötä yrityksen on suunniteltava houkuttelevia sähköposteja, jotta yrityksen lähettämät
sähköpostit eivät huku asiakkaan roskapostien sekaan (Bodnar & Cohen 2012, 143-145).
Parhaimmat tulokset sähköpostimarkkinoinnissa saavuttaakseen yrityksellä tulisi olla
ostajan suostumus sähköpostimarkkinointiin. Jos sähköposteja lähetetään ilman
suostumusta, potentiaaliset asiakkaat saattavat ärsyyntyä, mikä vaikeuttaa tuotteiden
myyntiä. (Ginty, Vaccarello & Leake 2012, 198.)

Sähköpostien otsikot ovat yksi tärkeimmistä asioista sähköpostimarkkinoinnissa. Jos
otsikko ei ole tarpeeksi kiinnostava, potentiaaliset asiakkaat saattavat jättää koko
sähköpostin lukematta. Otsikoissa tulisi luoda ostajalle kiireen tuntua, jos mahdollista.
Esimerkiksi jos ostajaa kiinnostava tarjous olisi voimassa vain rajoitetun ajan,
todennäköisemmin ostaja olisi kiinnostunut avaamaan sähköpostin ja nopeuttamaan
ostopäätöstä saadakseen edullisempaa hintaa. Otsikoiden tulisi myös puhutella ostajaa.
Nykyään markkinoinnilla pyritään luomaan suhde asiakkaaseen ja tämä on hyvä aloittaa
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jo sähköposteissa otsikoista lähtien. Otsikoissa on hyvä kertoa tärkein informaatio heti
alkuun. Roskapostin kasvaneen määrän vuoksi ihmiset eivät usein edes avaa
sähköposteja, jos he eivät tiedä mistä on kysymys. Erilaiset otsikot toimivat eri
kohderyhmään ja eri tilanteisiin. On tärkeää testata minkälaiset otsikot toimivat juuri siihen
kohderyhmään, jolle sähköpostimarkkinointia kohdennetaan. (Ginty ym. 2012, 199.)

Sähköpostien sisällön täytyy olla relevantteja ostajalle. Sähköpostimarkkinointia ei pidä
tehdä vain pitääkseen yhteyttä ostajaan, vaan jokaisen sähköpostin tulee olla vakuuttava,
jotta luottamus yritykseen kasvaa. Onnistuakseen lähettämään relevantteja sähköposteja,
yrityksen täytyy ymmärtää oma kohderyhmänsä. Henkilöt, joille tuote ei sovi eivät
todennäköisesti halua myöskään saada informaatiota tuotteesta. Jos kohderyhmä ei ole
selvillä, niin sähköpostien lähettäminen heikentää kampanjan tuloksia. Sähköpostien tulee
olla myös helposti luettavaa. Tärkein informaatio pitää saada selville nopeasti, jotta ostaja
ymmärtää ja kiinnostuu aiheesta enemmän. Ostajalla täytyy olla selvää, mihin
sähköposteissa olevat linkit johtavat ja mitä linkin takana pitää tehdä, kun sinne pääsee.
Sähköposteissa on myös hyvä olla useita linkkejä, sillä sosiaalisen median tutkija Dan
Zarrellan mukaan mitä useampi linkki sähköpostissa on, sitä todennäköisemmin
mahdollinen ostaja vierailee linkkien takana. (Bodnar & Cohen 2012, 143-148)

Hyvä otsikko ja laadukas sisältö eivät kuitenkaan ole ainoita tekijöitä, joilla voidaan taata
onnistunut kampanja. Yrityksen täytyy miettiä kuinka usein lähettää sähköposteja ostajille.
Jos sähköposteja tulee liian usein ostaja saattaa kokea jatkuvat viestit häiritseviksi. Jos
sähköposteja tulee liian harvoin, ostaja saattaa unohtaa markkinoijan tarjoamat tuotteet.
MarketingSherpan vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa kuluttajista
haluaa saada sähköpostimarkkinointia vähintään kerran kuukaudessa, kuten kuvassa 2
nähdään.
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Kuva 2 Kuinka usein asiakkaat haluavat saada markkinointisähköpostia (Marketingsherpa
2015)

Myös viikonpäivällä ja kellonajalla on merkitystä sähköpostien avaamisprosenttiin.
Sopivan ajankohdan määrittämiseksi yrityksen on testattava eri vaihtoehtoja löytääkseen
parhaan mahdollisen kellonajan omalle kohderyhmälleen. Nathan Elleringin
blogikirjoituksessa oli kerätty dataa 14:stä eri tutkimuksesta, jotka käsittelivät parasta
ajankohtaa sähköpostimarkkinoinnille. Näiden tulosten perusteella paras ajankohta on
tiistaisin kello 10 aamulla. (Ellering s.a.)

Googlen datan perusteella 71 % ihmisistä lukevat sähköpostiansa puhelimella. (Google
2016) Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että sähköpostit toimivat hyvin myös
mobiililaitteessa. Sähköposteja lähettäessä on myös otettava huomioon, mistä osoitteesta
ne lähetetään. Sähköpostit luetaan useammin, jos lähettäjänä on henkilön nimi, eikä
pelkästään yrityksen nimi. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi toimitusjohtaja,
myynninjohtaja tai parhaassa tapauksessa henkilö kenen kanssa ostaja on jo aiemmin
ollut yhteydessä. (Bodnar & Cohen 2012, 145)

Tehostaakseen yrityksen sähköpostimarkkinointia on järkevää automatisoida
sähköpostikampanjoita. Markkinoinnin automaatiolla tarkoitetaan teknologiaa, joka
hallinnoi markkinointikampanjoita automaattisesti. Käytännössä sähköpostit lähtevät
automaattisesti potentiaaliselle asiakkaalle, kun hän suorittaa jonkun toiminnon
esimerkiksi tilaa uutiskirjeen tai hylkää ostoskorin verkkokaupassa. Markkinoinnin
automaatiolla säästetään työntekijöiden resursseja, kun työntekijän ei tarvitse itse lähettää
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sähköposteja. Yrityksellä voi olla useita automaattisia markkinointikampanjoita käynnissä
samaan aikaan, joten yritys voi suunnitella erilaisiin tilanteisiin sopivat kampanjat eri
kohderyhmille. (Salesforce s.a.)

Sähköpostimarkkinointia tehdessä on tärkeää ottaa huomioon myös lainsäädäntö. EU:n
tietosuoja-asetus GDPR astui voimaan vuonna 2018. GDPR koskee henkilötietojen
käsittelyä esimerkiksi tietojen keräämistä, kohderyhmien muodostamista sekä tietojen
luovuttamista. Yritys voi kerätä sähköpostiosoitteita suoraan henkilöltä tai jos henkilöllä on
sopimusasiakkuus, jäsenyys tai vastaava suhde. Yritys voi myös käsitellä henkilötietoja,
jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi. (GDPR 2018) Esimerkiksi markkinointi on yrityksen oikeutettu etu, joten
yritys saa kerätä henkilötietoja markkinointitarkoitukseen. (Tietosuoja s.a..)

On kolmea eri perustetta, joiden mukaan sähköposteja saa lähettää b2bmarkkinointitarkoituksessa. Yleisin peruste on erillinen lupa. Esimerkiksi uutiskirjetilauksen
yhteydessä saadaan lupa markkinointiin. Toinen lähettämisperuste on voimassa oleva
asiakassuhde ja kolmannen lähettämisperusteen myötä yritys voi lähettää b2b
sähköpostimarkkinointia myös ilman lupaa, jos vastaanottaja toimii yhteisön puolesta
tehtävässä, johon markkinoitavat hyödykkeet liittyvät. B2b-markkinointia voidaan siis
käytännössä lain mukaan tehdä aina henkilölle, jonka työtehtävään tai vastuualueeseen
tarjottava hyödyke liittyy. (ASML 2018)
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3

Prospektointi

Prospektointi tarkoittaa mahdollisten asiakkaiden tunnistamista sekä löytämistä.
Prospektointi on ensimmäinen asia myyntiprosessissa. Prospektoinnin ideana on löytää
potentiaalisia asiakkaita, joilla on tarve yrityksen tuotteille tai palveluille. Hyvä
prospektointi tehostaa yrityksen myyntiä, koska sen avulla vältytään turhilta
asiakastapaamisilta ja voidaan tehostaa ajankäyttöä. (Shopify s.a.)

3.1

Prospektoinnin historiaa

Prospektoinnin historian voidaan katsoa alkaneen vuonna 1886, kun ensimmäiset
keltaiset sivut syntyivät. Näin yritykset saivat käsiinsä toisten yritysten yhteystiedot ja ne
pääsivät etsimään sopivia asiakkaita. 1900-luvulla on kehitetty monia malleja, jotka ovat
helpottaneet myyntiprosessia ja ovat edelleen myynnin ammattilaisten käytössä. Suurin
osa näistä malleista keskittyy kuitenkin pääasiassa kanssakäymiseen asiakkaan kanssa,
eikä asiakkaiden löytämiseen. 1990-luvulla internetin yleistyminen käynnisti
prospektoinnin vallankumouksen. Myyjien prospektointi helpottui, kun he pääsivät
etsimään asiakkaita omalta tietokoneelta ja tietoa oli nopeasti ja helposti saatavilla. 2000luvulla esiin tulivat erilaiset yritystietokannat, jotka sisältävät suuria määriä dataa
esimerkiksi toimialasta, sijainnista ja yrityksen koosta. Viime vuosien aikana on myös
kehitetty prospektointityökaluja, joissa on yksityiskohtaisempaa dataa ja ne tunnistavat
toisten yritysten ostosignaaleja. (Vainu 2015)

3.2

Prospektointiprosessi

Prospektointi on myyntiprosessin ensimmäinen vaihe. Prospektoidessa myyjä etsii
potentiaalisia asiakkaita, joille myydä tarjoamaansa tuotetta. On erilaisia malleja, miten
mahdolliset asiakkaat määritellään. Yksi tapa on jaotella mahdolliset asiakkaat
kategoriaan: suspekteihin, prospekteihin ja liideihin. Suspekteja ovat kaikki, jotka kuuluvat
yrityksen kohderyhmään. Esimerkiksi, jos yritys myy ravintolalle ratkaisua, kaikki ravintolat
ovat yrityksen suspekteja. Prospektit ovat niitä, jotka haluavat ratkaista ongelman, joihin
myyvä yritys tarjoaa ratkaisun. Prospektit haluavat lisää informaatiota, miten ongelma
voidaan ratkaista. Liidi on potentiaalinen ostaja, joka on osoittanut kiinnostusta ostamaan
ja hänellä on mahdollisuus ostaa. (Alternate Measure 2016)

Ensimmäisenä myyjän on kerättävä suspektit. Usein tehokkainta suspektien löytämiseen
on käyttää erilaisia tietokantoja, joista yritys voi määrittää miltä toimialoilta etsii muita
yrityksiä. Ennen kuin suspekteista aletaan jalostamaan prospekteja, on hyvä määrittää
yrityksen ihanneasiakasprofiili. Ihanneasiakasprofiili on keksitty yritys, jolle pystytään
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tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa. Tälläinen asiakas todennäköisesti pysyy
pitkään asiakkaana ja tämä johtaa mahdollisimman suureen tuottoon. Onnistuakseen
ihanneasiakkaan luomisessa mahdollisimman hyvin on järkevää perustaa ihanneasiakas
olemassa olevaan dataan. On hyvä tutkia omia asiakkuuksia ja määrittää yhteiset tekijät,
jotka ovat johtaneet kauppoihin. Hyvä ihanneasiakasprofiili parantaa myyjän ajankäyttöä.
Jos prospekti ei vastaa lainkaan yrityksen ihanneasiakasprofiilia on kaupan synty
epätodennäköisempää ja myyjän ei välttämättä kannata käyttää tähän kovin paljoa aikaa.
(Vainu 2015)

Kun yritys on määrittänyt ihanneasiakasprofiilin ja kerännyt suspekteja on syytä jalostaa
suspektit prospekteiksi. Aluksi prospektointi on hyvä aloittaa tutkimalla yritysdataa, eli
tietoja siitä minkälainen yritys on. Jos yritysdatan perusteella saadaan selville, että
kyseessä ei ole sopiva yritys asiakkaaksi, niin kannattaa siirtyä seuraavaan, jotta aikaa
säästyy turhilta tapaamisilta ja puheluilta. Esimerkiksi, jos yrityksen liikevaihto on niin
pieni, että sillä ei voi olla varaa tai tarvetta tarjottavalle palvelulle, niin asia kannattaa
jättää sikseen. Jos yritysdata on kelvollista, niin yritys menee prosessissa eteenpäin.

Seuraavaksi myyjän tulee ottaa yhteyttää mahdolliseen asiakkaaseen ja selvittää
kannattaako prosessia viedä eteenpäin. Myyjän on selvitettävä, onko hänen tarjoama
ratkaisu sopiva vastapuolelle. Tämän pitäisi selvitä 15 minuutin puhelussa vastapuolen
kanssa. Tässä ”Are we a fit” (AWAF) puhelussa selvitetään tarkemmin vastapuolen
tilannetta ja tarvetta ratkaisulle. Yrityksen on hyvä määrittää 5 kriteeriä, jotka vastapuolella
on pakko olla, jotta prosessia on kannattava viedä eteenpäin. Esimerkiksi jos yritys tarjoaa
A4 paperia, mutta vastapuolella on tulostin, jossa ei käytetä kyseistä kokoa, vastapuoli ei
ole sopiva asiakkaaksi. Vaikka myyjät haluavat lähtökohtaisesti päästä tekemään
kauppaa, välillä voi kuitenkin olla järkevämpää olla viemättä prosessia eteenpäin, jos
vastapuoli ei saa ratkaisusta arvoa. Jos myydään huono ratkaisu vastapuolelle,
huonontaa se yrityksen mainetta. (Tyler & Donovan 2016, 127-129)

Se, että ratkaisu olisi sopiva vastapuolelle ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yritys pystyy tai
haluaa ostaa ratkaisun. Jotta mahdollinen asiakas menee eteenpäin myyntiprosessissa,
sen täytyy myös täyttää tiettyjä ehtoja.Teknologiayritys IBM (International Business
Machines) on toiminut pioneerina pätevyysmetodille, joka tunnetaan nimellä BANT. BANT
koostuu sanoista ”Budget”, ”Authority”, ”Need”, ”Timing” eli budjetti, auktoriteetti, tarve ja
ajoitus. Tämä metodi on maailmalla laajasti käytössä, vaikka se on saanut myös kritiikkiä
siitä, että kirjaimet ovat väärässä järjestyksessä, jos ehdot laitetaan tärkeysjärjestykseen.
Budjetilla tarkoitetaan sitä, että onko vastapuolella taloudellisesti mahdollista ostaa
ratkaisua. Sitä ei pidetä tärkeimpänä pätevyyskriteerinä, koska jos vastapuolella on suuri
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tarve ratkaisulle, niin useassa tilanteessa rahaa löytyy karsimalla jostain
epärelevantimmasta asiasta. Jos vastapuolella ei ole varaa tehdä hankintaa, niin silloin
kannattaa palata myöhemmin asiaan ja siirtyä seuraavaan potentiaaliseen asiakkaaseen.
Auktoriteetilla tarkoitetaan, onko vastapuoli siinä asemassa, että hän voi tehdä päätöksen
hankinnasta. Kaupasta keskusteltaessa on pidettävä huoli siitä, että kommunikoidaan
sellaisen henkilön kanssa, jolla on päätösvaltaa. Corporate Executive Boardin mukaan
keskimäärin 5.4 henkilöä osallistuu b2b-päätöksentekoon. Jotta prosessia on kannattava
jatkaa, tulee pitää huoli siitä, että kommunikoidaan oikean tai oikeiden henkilöiden
kanssa. Tarvetta pidetään tärkeimpänä kriteerinä, jotta asiaa kannattaa viedä eteenpäin.
Jos vastapuolella ei ole tarvetta ratkaisulle, kauppoja ei todennäköisesti ikinä tule
syntymään. Ajoituksella on myös hyvin tärkeä rooli. Jos ratkaisua tarjotaan väärään
aikaan, niin kaupanteko hankaloituu huomattavasti. Esimerkiksi, jos vastapuolella on
voimassa oleva määräaikainen sopimus kilpailijan kanssa, niin todennäköisesti vastapuoli
ei voi vaihtaa ratkaisua, vaikka se nähtäisiinkin hyväksi. Jos todetaan, että vastapuoli
täyttää tarvittavat kriteerit, aletaan keskustella kaupanteosta ja pyritään saamaan kauppa
aikaiseksi. (Tyler & Donovan 2016, 135-143)
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4

Sähköpostimarkkinointi ravintolasegmentille

Markkinointiviestintää tehtäessä täytyy olla selvillä, miksi sitä tehdään ja mitkä ovat sen
tavoitteet. ProtectPipella on tunnistettu, että jos ”niin kutsuttu kylmäpuhelu” potentiaaliselle
asiakkaalle ei johda asiakastapaamiseen, se ei todennäköisesti johda
asiakastapaamiseen myöhemminkään, jos asia jätetään sikseen. Tämän vuoksi on
kannattavaa tehdä vastapuolelle markkinointiviestintää, jossa yritetään saada hänet
markkinointiviestinnän avulla vakuuttumaan ratkaisun kannattavuudesta. Kun syy
markkinointiviestinnälle on selvä, seuraavaksi täytyy suunnitella mitä viestitään.
ProtectPipen ratkaisu on uusi innovaatio ja harvalla on ratkaisusta kovin paljoa tietoa. On
siis viestittävä, miten ratkaisu toimii. Yritys on monelle tuntematon ja tämän takia on myös
viestittävä, että yritys on luotettava ja uskottava toimija. Näiden lisäksi on hyvä näyttää
ratkaisun toimivuutta myös käytännössä sekä valaista vastapuolta siitä minkä takia hänen
kannattaa ratkaisusta keskustella. Kun viestinnän keinot ovat selvillä, täytyy valita
markkinointikanava. Markkinointikanavaksi ravintolasegmentille valittiin sähköposti, sillä
sähköpostiviesteihin saa tiiviissä muodossa havainnollistavaa informaatiota sekä
mahdollisuuden tutustua aiheeseen syvemmin erilaisten linkkien kautta. Lisäksi
sähköpostimarkkinointi on varsin kustannustehokasta. Potentiaaliselta asiakkaalta
kysytään lupa sähköpostimarkkinointiin. Jos vastapuoli suostuu, hänet lisätään
sähköpostimarkkinointilistalle. On tärkeää mitata tuloksia, joita kampanjasta saadaan.
Tuloksia voidaan mitata seuraamalla konversioita. Eli kun myyjä soittaa kampanjan
jälkeen potentiaaliselle asiakkaalle, voidaan tutkia, kuinka monta tapaamista saadaan
sovittua ja kuinka moneen kauppaan tapaamiset lopulta johtavat.

Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa luotiin kohdeyrityksen ravintolasegmentille
suunnattu automatisoitu sähköpostimarkkinointikampanja. Sähköpostimarkkinointi rajattiin
ravintola-alan yrityksiin, joihin ProtectPipen myyjät ovat olleet jo aiemminkin yhteydessä.
Yhteensä luotiin kolme eri kampanjaa. Yksi kampanja on suunnattu ravintoloitisijoille,
joiden kanssa ProtectPipen myyjät ovat yrittäneet sopia asiakastapaamista, mutta
ravintoloitsija ei ole suoraan suostunut tapaamiseen, vaan haluaa lisätietoa ratkaisusta
sähköpostin välityksellä. Toinen kampanja on tehty samaan tarkoitukseen kuin
ensimmäinen kampanja, mutta se on suunnattu kiinteistöstä vastaavalle henkilölle.
Kolmas kampanja on suunnattu henkilöille, joiden kanssa myyjä on käynyt
asiakastapaamisen, mutta se ei ole johtanut sillä hetkellä kaupantekoon.
Sähköpostimarkkinointikampanjoiden tavoitteena on lämmittää potentiaalista asiakasta,
jotta asiakastapaamisten sopiminen ja siten myös kaupanteko on helpompaa
myöhemmin. Toivottavaa on myös se, että sähköposteista tulisi yhteydenottoja
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potentiaalisilta asiakkailta. Sähköpostimarkkinointikampanjat on luotu MailChimpsähköpostimarkkinointialustalla.

Ei-tavatuille ravintoloitsijoille ja kiinteistöstä vastaaville suunnatut markkinointikampanjat
ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Kampanjoissa erona on se, että ravintoloitsijalle
suunnatussa kampanjassa ratkaisua esitetään niin, että otetaan ravintoloitsijan
näkökulmasta saatuja hyötyjä. Kiinteistöstä vastaavan kampanjassa esitetään ratkaisua
niin, että hyödyt tulevat esille kiinteistöstä vastaavan näkökulmasta. Sähköpostikampanja
päättäjille, joiden kanssa ollaan oltu asiakastapaamisessa, koostuu käytännössä
referensseistä, joissa kerrotaan mitä tuloksia ProtectPipe on saanut aikaan muissa
asiakkuuksissa ja se on tehty sopimaan sekä ravintoloitsijoille että kiinteistöstä vastaaville.
Tämän on tarkoitus lisätä luottamusta yritystä kohtaan.

4.1

Sähköpostimarkkinoinnin tuottamisvaihe

Saatuani selvyyden toimeksiantajalta sähköpostimarkkinointikampanjoiden laajuudesta
aloin suunnitella kampanjan rakennetta. Ei-tavattujen sähköpostimarkkinointiin valikoitui
viisi teemaa. Jokaisessa sähköpostissa, joka lähtee ravintoloitsijoille tai kiinteistöstä
vastaaville, käsitellään yhtä teemaa kerrallaan. MarketingSherpan tutkimuksen mukaan
markkinointisähköpostia halutaan saada vähintään kerran kuukaudessa. Asetin jokaisen
kampanjan lähetysfrekvenssiksi 4 viikkoa. Ajankohdaksi valitsin tiistaiaamut kello 10,
koska se on CoSchedulen 20 tutkimuksesta kootun datan perusteella kaikista paras
kellonaika markkinointisähköpostien lähettämiseen. Sähköpostimarkkinointikampanjoita
tehdessä otin huomioon myös sen, miten sähköposti näkyy mobiililaitteella. Mailchimpalusta luo automaattisesti suunnitellut kampanjat mobiiliyhteensopiviksi, joten se ei
aiheuttanut enempää toimenpiteitä. Asetin sähköpostikampanjat lähtemään yrityksen
myyjän Mikael Aarnisaaren sähköpostiosoitteesta, koska ihmiset suhtautuvat
suopeammin sähköposteihin, jotka tulevat ihmiseltä eikä yritykseltä. Kaikissa
sähköposteissa on myös linkkejä, josta pääsee lukemaan yrityksestä kertovia uutisia,
katsomaan referenssivideoita ja ottamaan yhteyttä ProtectPipeen. Jokaisessa
sähköpostissa vastaanottajalla on myös mahdollista seurata ProtectPipeä sosiaalisessa
mediassa napin painalluksella sekä mahdollisuus poistaa oma sähköposti postituslistalta.

Ensimmäinen sähköposti lähtee seuraavana tiistaina siitä hetkestä, kun asiakas on lisätty
sähköpostilistalle. Ensimmäinen sähköposti on asiakasta opettava. Sen tarkoituksena on
valaista asiakasta siitä, mitä ongelmia orgaaninen jäte aiheuttaa viemäreistä ja kertoa
miten ProtectPipen ratkaisu pystyy ennaltaehkäisemään nämä ongelmat.
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Toisen sähköpostin teemana on luottamuksen kasvattaminen. Sähköpostista löytyy
referenssivideo, jossa ProtectPipen asiakkaan, Korkeasaaren eläintarhan, kiinteistön
ylläpidosta vastaavat henkilöt kertovat miksi he ovat ottaneet ratkaisun käyttöön. Lisäksi
sähköpostissa on listattuna ProtectPipen asiakkaita ja linkki Kauppalehden uutiseen,
jossa kerrotaan ProtectPipen viennin nelinkertaistamisesta toisella tilikaudellaan.

Teema kolmannessa sähköpostissa on tuotteen toimivuus. Sähköpostissa on
referenssivideo, jossa ProtectPipen asiakas, Kitchen & Bar by Maannos-ravintolan yrittäjä,
kertoo miten ProtectPipe on pystynyt olemaan avuksi ravintolassa. Lisäksi sähköpostissa
on uutislinkki Eckerö Linen verkkosivuille, jossa kerrotaan yhteistyöstä ProtectPipen
kanssa sekä linkki tiedotteeseen, jossa kerrotaan ProtectPipen ja Hämeenmaan
Kiinteistöjen yhteistyöstä. Kuvassa 3 on esitetty kolmas markkinointisähköposti
kuvakaappauksena.
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Kuva 3 Kuvakaappaus markkinointisähköpostista

Neljäs sähköposti käsittelee tapoja, joilla ProtectPipen ratkaisu voi tuoda säästöjä
ravintolalle. Sähköpostissa on esitetty ongelmat viemäreissä ja rasvnerotuskaivossa, jotka
aiheuttavat ravintolalle kustannuksia. Sähköpostissa myöskin kerrotaan miten
ProtectPipen ratkaisu poistaa nämä ongelmat ja mistä säästö syntyy. Lisäksi
sähköpostissa on referenssivideo, jossa Svinön Saaristokaupan toimitusjohtaja Kristiina
Tukiainen kertoo millä tavoin ProtectPipen ratkaisu on tuonut säästöjä Saaristokaupalle.

Viimeisessä eli viimeisessä sähköpostissa esitellään räätälöity ratkaisu ravintolalle tai
kiinteistölle. Sähköpostissa esitellään, miten ratkaisu käytännössä toimii. Lisäksi mukana
on referenssivideo asiakkaasta, joka käyttää kyseistä ratkaisua.
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5

Prospektointityökalun tuotos

Tämän opinnäytetyön toisen osan tarkoitus oli luoda kohdeyritykselle
kustannustehokkaasti työkalu, joka auttaa yrityksen myyjiä löytämään potentiaalisimmat
asiakkaat ravintolasegmentissä tehokkaammin ja helpommin. Tämän työkalun avulla
myyjät säästävät aikaa prospektoinnissa ja siten pääsevät nopeammin myymään
ratkaisuja kohderyhmänsä asiakkaille. Lopputuloksena syntyi Excel-tiedosto, johon on
koottu suomalaiset ravitsemustoimialan organisaatiot järjestyksessä potentiaalinsa
mukaan.

5.1

Prospektoinnin lähtötilanne kohdeyrityksessä

Aikaisemmin ProtectPipen myyjät ovat etsineet mahdollisia asiakkaita pitkälti itsenäisesti
internetistä ja lisänneet ravintolan yrityksen käyttämään CRM-järjestelmään, Pipedriveen.
Myös erilaisista tietokannoista on kerätty organisaatioita, jotka on lisätty CRMjärjestelmään ja jaettu myyjille. Ongelmana on ollut se, että organisaatiot eivät ole olleet
järjestyksessä potentiaalisuutensa perusteella. Kun myyjät ovat soittaneet kylmäpuheluita
he ovat saattaneet soittaa organisaatioihin, jotka eivät datan perusteella ole sopiva
organisaatio kaupan tekoon. Tämä on vienyt myyjiltä aikaa, kun he olisivat voineet soittaa
organisaatioihin, joihin kaupanteko on todennäköisempää.

Suomessa usein eri organisaatiot omistavat useita ravintoloita. Esimerkiksi Royal
Ravintolat Oy on yksi suurimmista suomalaisista ravintolaorganisaatioista. Siihen kuuluu
yli 70 ravintolaa Suomessa. (Royal Ravintolat s.a.)

Kohdeyrityksessä välillä myyjät ovat etsineet itsenäisesti yksittäisiä ravintoloita, lisänneet
sen CRM:ään ja ottaneet yhteyttä ravintolaan. Tämän takia eri myyjät ovat olleet välillä
yhteydessä saman organisaation ravintoloihin. Prospektointityökalun avulla pyritään
luomaan myös selkeämpää tapaa jakaa prospekteja myyjille. Tämä helpottaa myyjien
toimintaa, jos halutaan tehdä kauppaa organisaatiotasolla yksittäisten ravintoloiden sijaan.
Kun yhdellä ihmisellä on selkeä käsitys kaikista toimista ja keskusteluista, joita on käyty
organisaation edustajien välillä, myyjien ei tarvitse keskenään selvitellä, minkälaista
keskustelua organisaation edustajien kanssa on käyty.

5.2

Prospektointityökalun tuottamisvaihe

Ennen varsinaisen prospektointityökalun luomista oli määritettävä kohdeyrityksen
ravintolasegmentin ihanneasiakas, jotta saadaan selville minkälaiset ravintolat ovat
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kohdeyritykselle kaikista potentiaalisimpia. Ihanneasiakas määritettiin etsimällä
yhteneväisyyksiä toteutuneista kaupoista sekä haastattelemalla ProtectPipen myyjiä.
Ravintolasegmentissä viemärinhoitoon liittyvissä asioissa päätöksentekijä on yleensä joko
kiinteistöstä vastaava henkilö, joka esimerkiksi vuokraa tilaa ravintolalle tai ravintoloitsija.
ProtectPipen ratkaisu pystyy luomaan arvoa sekä kiinteistöstä vastaavalle että
ravintoloitsijalle, mutta arvot ovat hieman erilaiset. Tämän takia oli määriteltävä 2
ihanneasiakasprofiilia. Kuvat 4 ja 5 kuvaavat luotuja ihanneasiakasprofiileja, joista
ensimmäisessä päätöksentekijä on ravintoloitsija ja toisessa päätöksentekijä on
kiinteistöstä vastaava.

Kuva 4 Ihanneasiakas, jos päätöksentekijä on ravintoloitsija

Kuva 5 Ihanneasiakas, jos päätöksentekijä on kiinteistöstä vastaava
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Voitettujen kauppojen ja kohdeyrityksen myyjien haastatteluiden perusteella
Ihanneasiakkaista sekä ravintoloitsijalla että kiinteistöstä vastaavalla henkilöllä on paljon
samoja kriteerejä. Syyt kriteereille ovat kuitenkin hieman erilaiset. Tärkeimmäksi tekijäksi
haastatteluiden perusteella nousi yritysten liikevaihto. Jos yksittäisten ravintoloiden
liikevaihto on suuri, todennäköisemmin ravintola valmistaa paljon annoksia, jolloin rasvaa
menee enemmän viemäriin ja ennakoivalle viemärinhoidolle on tarvetta verrattuna
ravintolaan, jossa rasvaa ei mene viemäriin yhtä paljon. Jos päätöksentekijä on
kiinteistöstä vastaava esimerkiksi vuokranantaja ja liikevaihto on suuri, hänellä on
todennäköisesti paljon eri kohteita. Lisämyynti vanhalle asiakkaalle on usein helpompaa
kuin uusasiakashankinta. Keskimäärin b2b yrityksissä 20 % asiakkaista tuo 80 %
liikevaihdosta. (Marshall 2013)

Viemäristä aiheutuvat ongelmat voivat olla ravintoloitsijalle erilaisia kuin kiinteistöstä
vastaavalle henkilölle. Esimerkiksi viemäristä tulevat hajuhaitat sekä banaanikärpäset
vaikuttavat asiakaskokemukseen ja ravintola saattaa pahimmillaan menettää asiakkaita.
Esimerkiksi vuokranantajan tuloihin se ei vaikuta, mutta putkien kuluminen, putkitukokset
ja vuodot putkistossa aiheuttavat kuluja kiinteistöstä vastaavalle.

Kun ihanneasiakas oli määritelty, alkoi varsinaisen prospektointityökalun luominen. Dataa
esimerkiksi viemäreistä aiheutuvista ongelmista ja ravintoloiden annosmäärästä ei ole
saatavilla eri tietokannoista. Tästä syystä potentiaalisuus rajattiin vain organisaatioiden
liikevaihtoon. LargestCompanies nimisestä tietokannasta kerättiin suomalaiset
ravitsemusalan organisaatiot ja vietiin data Exceliin, jossa se järjestettiin liikevaihdon
mukaan suurimmasta pienimpään. Excel tiedostossa merkattiin organisaatiot, jotka ovat jo
yrityksen CRM-järjestelmässä, jotta niitä ei tulevaisuudessa lisätä kaksoiskappaleiksi.
Työkaluun lisättiin kohta, johon merkataan, kuka myyjä on vastuussa mistäkin
organisaatiosta. Lisäksi lisättiin sarake, johon kirjoitetaan, onko kyseinen organisaatio
myyjällä käsittelyssä, eli onko myyjä jo jatkojalostanut prospektia ja ollut yhteydessä
päättäjään.

Lopputuloksena syntyi Excel-tiedosto, joka kattaa yli 2200 suomalaista organisaatiota
ravitsemusalalta. Tiedostosta myyjien on helppo katsoa liikevaihdon mukaan suurimmat ja
täten potentiaalisimmat organisaatiot ja aloittaa prospektien jatkojalostaminen ja
kontaktointi. Tämä Excel-tiedosto ladataan pilvipalveluun, jossa se on reaaliaikaisesti
kaikkien myyjien nähtävillä. Täten myyjät pääsevät näkemään koko yrityksen toimintaa, ja
vältytään siltä, että eri myyjät kontaktoivat saman organisaation edustajia. Myyjät näkevät
Excel-tiedostosta liikevaihtokohdan oikealta puolelta, onko organisaatio jo CRMjärjestelmässä. Kun myyjä ottaa organisaation käsittelyynsä, hän merkitsee, että
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organisaatio on hoidossa. Tämän jälkeen hän päivittää kaiken tulevan informaation CRMjärjestelmään. Kun ”Hoidossa”-merkintä on Excel-taulukossa, niin myyjä ei erehdy
jatkojalostamaan prospektia useaan otteeseen, vaan hän tietää, että merkinnät on tehty
CRM-järjestelmään. Kaksoisklikkaamalla pääsee tietokannan kautta organisaatioiden
verkkosivuille, josta myyjä voi tutustua prospektiin tarkemmin. Kuvassa 6 on esitetty
näyttökuvalla pieni osa prospektointityökalua, jossa nähdään liikevaihdon perusteella
järjestettyjä ravitsemusalan organisaatioita.

Kuva 6 Näyttökuva prospektointityökalusta

6

Pohdinta

Opinnäytetyön aiheena oli sähköpostimarkkinointikampanjan ja prospektointityökalun
luominen toimeksiantajayritykselle, ProtectPipelle. Sähköpostimarkkinointikampanjan
tarkoituksena on saada potentiaalisia asiakkaita todennäköisemmin asiakastapaamisiin.
Prospektointityökalun tarkoituksena on auttaa yrityksen myyjiä löytämään
potentiaalisimmat asiakkaat mahdollisimman nopeasti.

Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa selvitettiin, minkälainen
sähköpostimarkkinointikampanja todennäköisimmin toimii parhaiten. Erilaiset sähköpostit
kuitenkin toimivat eri tavalla eri kohderyhmille. Sähköpostien toimivuudesta ei saada
varmuutta ennen kuin ne on otettu käyttöön ja niitä on päästy testaamaan. Yrityksen tulisi
testata pitkällä aikavälillä muun muassa erilaisia otsikoita, eri lähettämistahtia sekä
sähköpostien lähettämisajankohtaa. Valinnat, jotka johtivat nyt asetettuihin säätöihin
perustuvat eri tutkimuksiin, joita on tehty sähköpostien lähettämisfrekvenssistä ja
ajankohdasta. Täytyy kuitenkin huomioida, että sopiva frekvenssi ja ajankohta voi
vaihdella myös toimialasta ja kulttuurista riippuen ja ainoat oikeat säädökset omalle
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kohderyhmälle saadaan vain testaamalla. Toivon mukaan kohdeyritys pystyisi
hyödyntämään luomaani sähköpostimarkkinointikampanjaa ravintolasegmentin lisäksi
myös muissa kohderyhmissä. Jatkokehitysehdotuksena yritykselle on, että luotaisiin
automaattista sähköpostimarkkinointia myös muihin kohderyhmiinsä ja testattaisiin
erilaisia säädöksiä ja otsikoita, jotta saadaan sähköpostimarkkinoinnista mahdollisimman
tehokasta. Tulokset sähköpostimarkkinointikampanjan onnistumisesta saadaan, kun se on
ollut käytössä jonkin aikaa. Tulokset voidaan mitata seuraamalla, saadaanko
asiakastapaamisia sovittua paremmin, kun sähköpostimarkkinointia on tehty vastapuolen
päättäjälle.

Opinnäytetyön toisessa osassa selvitettiin, miten yritys onnistuisi järjestämään
kustannustehokkaasti mahdolliset asiakkaat potentiaalisuutensa perusteella. Tähän luotiin
työkalu, jossa myyjät näkevät ravitsemusalan organisaatiot järjestyksessä liikevaihdon
perusteella. Oletettavasti mitä isompi organisaation liikevaihto on, sitä potentiaalisempi
asiakas se on. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa. Liikevaihto on vain yksi tekijä,
joka määrittää mahdollisen asiakkaan potentiaalia ravintolasegmentissä. Valitettavasti
tietokannoista ei löydy laajamittaista dataa esimerkiksi ravintoloiden putkitukoksista tai
hajuhaitoista. Voidaan siis todeta, että organisaatiot eivät tosiasiassa ole järjestyksessä
potentiaalinsa mukaan. Käytettävissä olevalla datalla se on kuitenkin tällä hetkellä paras
mahdollinen tapa järjestää yritykset ja huolimatta siitä, että järjestys ei ole aivan tarkka, se
on kuitenkin suuntaa antava. Jatkokehitysehdotukseni yritykselle on, että alettaisiin
keräämään dataa, jota voisi käyttää hyväksi potentiaalia määrittäessä.
Prospektointityökalua tehdessä yhdeksi ongelmaksi muodostui se, että CRMjärjestelmässä tehdyt kirjaukset sekoittavat prospektointityökalun käyttöä. CRMjärjestelmään on aikaisemmin lisätty samoja organisaatioita useaan kertaan eri myyjien
toimesta. Lisäksi CRM-järjestelmän ”Organisaatio”-kohtaan on lisätty ravintoloita, jotka
toimivat jonkun isomman ketjun alla. Jatkokehitysehdotukseni kohdeyritykselle on CRMjärjestelmän siivoaminen niin, että järjestelmässä ei ole kaksoiskappaleita
organisaatioista. Lisäksi kannattaisi siivota myös irrallaan olevat isompaan organisaatioon
kuuluvat ravintolat ja sijoittaa ne isomman organisaation alle. Tämä prosessi voi olla aikaa
vievä, mutta se ehdottomasti helpottaisi yrityksen CRM-järjestelmän käyttöä.

6.1

Oman oppimisen arviointi

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen prosessi. Produkteja
suunnitellessa pääsi itse ideoimaan ja miettimään esimerkiksi
sähköpostimarkkinointikampanjan teemoja sekä sitä, miten käytännössä produktit
toteutetaan. Välillä tuntui, että ajautuu umpikujaan, eikä produktien kanssa pääse
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eteenpäin toivotulla tavalla, mutta loppujen lopuksi ratkaisu löytyi, kun haki tietoa ja kokeili
erilaisia ratkaisuja. Sain myös tukea toimeksiantajalta, joka oli valmis auttamaan ja
tukemaan produktien tekoa. Omasta mielestä kehityin eniten sähköpostimarkkinoinnin
luomisessa. Minulla ei ole aiempaa kokemusta markkinointisähköpostien tekemisestä,
mutta mielestäni onnistuin luomaan hyvät sähköpostit, kun seurasin teoriaa
sähköpostimarkkinoinnista. Lisäksi yrityksen hyvät markkinointimateriaalit helpottivat
sähköpostien luomista. Pidin sähköpostimarkkinointikampanjan tekemistä opinnäytetyön
kaikista mielekkäimpänä tehtävänä. Toivon ja uskon, että minun kehittämistä
materiaaleista on yritykselle hyötyä tulevaisuudessa. Liitteestä 1 löytyy ravintoloitsijalle
suunnatut markkinointisähköpostit sekä jo aikaisemmin tavatuille potentiaalisille
asiakkaille suunnatut sähköpostit. Lisäksi tekemäni ohje työntekijöille markkinoinnin
automaatioon löytyy liitteestä 3.

Koen, että prospektointityökalu oli haastavampi produkti johtuen siitä, että kaikkia
potentiaalisuutta määrittäviä kriteerejä ei ollut saatavilla. Lisäksi olisin toivonut, että olisin
pystynyt määrittämään potentiaalisimmat asiakkaat suoraan yrityksen CRM-järjestelmään.
Siihen en valitettavasti pystynyt, koska se olisi tehnyt CRM-järjestelmästä sekavamman
tai vaatinut huomattavasti enemmän resursseja kuin minulla oli käytettävissä. Näyttökuva
prospektointityökalusta löytyy liitteestä 2.

Opinnäytetyön tekeminen vei enemmän aikaa kuin aluksi kuvittelin. Paljon aikaa meni
produktien ideoimiseen sekä käytännön asioiden selvittämiseen. Koska en ollut
aikaisemmin tehnyt vastaavia produkteja, jouduin käyttämään aikaa selvittääkseni miten
käytännössä niitä kannattaa luoda ja miten niiden käyttäminen tehdään mahdollisimman
helpoksi yrityksen työntekijöille. Lisäksi produktien luominen oli suhteellisen työlästä.
Koen opinnäytetyön tekemisen olleen kehittävä ja mielekäs kokemus.

6.2

Toimeksiantajan lausunto

Olli Rämän opinnäytetyö: ”Sähköpostimarkkinointikampanjan ja prospektointityökalun
luominen ProtectPipe Oy:lle” oli erittäin arvokas teos ProtectPipe Oy:n näkökulmasta.

Tarve tälle työlle syntyi sitä kautta, kun myyntitiimimme sai aikaisemmin vapaasti
prospektoida ravintolamarkkinaa ja tämän johdosta törmäsimme ennustettua nopeammin
tilanteeseen, jossa koko markkina tuntui loppuunkolutulta. Tähän lähdimme yhdessä Ollin
kanssa hakemaan lopullista ratkaisua.
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Opinnäytetyön tavoite oli kaksijakoinen. Ensinnäkin meidän piti kehittää keino laittaa
prospektit järjestykseen houkuttelevuuden perusteella. Toiseksi meidän piti kehittää
ratkaisu, joilla kylmiä prospekteja voitaisiin kontaktoida uudestaan ja välillä niitä
lämmitettäisiin automatisoitujen sähköpostimarkkinointikampanjoiden avulla. Olli onnistui
näiden kahden tavoitteen saavuttamisessa erinomaisesti ja sen puolesta kyseiset työkalut
voisivat olla hyödyllisiä mille tahansa yritykselle, joka lähtee kohdistamaan b2b-myyntiä
uuteen asiakassegmenttiin.

Helsinki 20.5.2019

Hannu Keränen
Hallintojohtaja
ProtectPipe Oy
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