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Yritys:

Helsingin Pizzapalvelu Oy / 

Pizzataxi
“Investointi maksoi itsensä takaisin jo 6 

viikossa. Valitsemamme digitaalinen ratkaisu 

on vaikuttanut myyntiä lisäävästi, vaikka 

varsinaista mainontaa ei ole tehty. Lisääntynyt 

liikenne on nostanut keskiostosta” 

Sari Keinänen

Toimitusjohtaja

Toimiala:

Kahvila- ja ravintolapalvelut

Haaste:
Liiketoiminnan tehostaminen, 

verkko ja -ketjunäkyvyyden 

parantaminen, asiakkaan 

ostopolun yksinkertaistaminen, 

asiakaskäyttäytymisen 

ymmärtäminen. 
Ratkaisu:
Fonecta Kontakti –

löydy verkosta -palvelu

Tulokset:

Keskiostos, liikenne kotisivuilla 

ja kokonaismyynti ovat 

nousseet. Profiilisivunäyttöjen 

määrä kasvoi yli 20 kertaiseksi 

ja hakusananostot kasvoivat yli 

100 kertaiseksi.

Perustettu:
1985

Liikevaihto:
1milj.eur



Haaste



Uudet keinot käyttöön

Pizzataxilla ja Fonectalla on taustalla pitkä yhteistyö jo keltaisten 

sivujen ajoilta, jolloin puhelinluetteloissa jaettiin etukuponkeja. 

Internetin ja älypuhelinten yleistymisen myötä kuluttajien 

tiedonhaku- ja ostokäyttäytyminen muuttui, puhelinluetteloita ei 

enää käytetty ja kupongit eivät toimineet. Piti keksiä jotakin uutta. 

Myös Fonectan palvelut olivat muuttuneet merkittävästi 

markkinan muutoksen takia. 

”Tarvitsimme apua, jolla saisimme asiakkaat löytämään 

verkkokauppamme tai fyysiset ravintolamme. Fonecta tarjosi 

ratkaisua, joka tukee näkymistämme verkossa. Nyt hakukoneet 

arvostavat Pizzataxin kotisivua, sillä ravintoloiden sijainti ja 

sivujen sisältö on kiinnitetty eri hakupalveluihin,” Pizzataxin 

toimitusjohtaja Sari Keinänen kertoo. 



Pizzataxilla on ollut verkkokauppa jo 20 vuotta. Kotiinkuljetus on 

viime aikoina lisääntynyt merkittävästi, sillä yli puolet tuotteista 

myydään verkkokaupan kautta. Paikkakunnilla kilpaillaan lähinnä 

muiden ketjujen verkkokauppojen kanssa, kun suuremmissa 

kaupungeissa kilpaileva tarjonta on laajentunut aina Fine Dining -

pizzerioihin. Markkinatilanteen haastavuutta lisää se, että hajontaa 

pizzatarjontaan on tullut merkittävästi lisää viime aikoina.

Yhteistyöhön lähdettiin, sillä Pizzataxin ravintoloiden löydettävyys ei 

ollut riittävä. Pizzerioiden toimipisteiden sijainteja ja numeroita löytyi 

hyvin heikosti digitaalisesti tai Googlen avulla. Lisäksi numeroita ei 

ollut löydettävissä eri kanavissa ja ne eivät olleet linjassa keskenään. 

Pizzataksin eri toimipisteillä oli hajanainen sarja epäyhtenäisiä 

Facebook-sivuja. Asiakkaat eivät löytäneet ravintoloita ja asiakkaat 

hakeutuivat muualle syömään. Brändin vetovoima heikkeni.

”Liiketoiminnallisena tavoitteena oli 

markkinatilanteen haltuunotto. Halusimme 

panostaa digimarkkinointiin ja löydettävyyteen. 

Fonecta valikoitui muiden potentiaalisten 

kumppaneiden joukosta helpon paketoinnin ja 

aloitettavuuden takia.” 



Ratkaisu



Tiedot yhtenäisiksi verkon eri kanavissa

Ratkaisun tavoite oli, että Pizzataxin kotisivu optimoituu parhaalla 

mahdollisella tavalla, löydettävyys paranee sekä asiakkaat 

tilaavat ja saavat pizzaa syödäkseen. 

Tehokkain lähestymistapa oli hyödyntää Fonectan Kontakti-

palvelua, joka pitää sisällään digilöydettävyyden ja näkymisen 

verkossa. Lisäksi eri toimipisteet lisättiin Fonectan kanaviin 

Fonecta.fi, Fonecta Caller ja Finder.fi. ”Tutustutimme asiakkaan 

ennakkoon tehtyihin hakuraportteihin ja he olivat hyvin pian 

vakuuttuneita investoinnin tehokkuudesta,” kertoo Ulla Ihalempiä 

Fonectan myynnistä.

Tilanteen korjaamiseksi Fonecta teki myös yhtenäiset Facebook-

sivut, yhtenäisillä sisällöillä, jolloin optimointi nostaa kotisivun 

arvostusta hakutoiminnoissa. Tällöin yritys, sen tuotteet, palvelut 

ja sijainti löytyvät yhä paremmin ja viestintä asiakkaille on 

kustannustehokasta. 

Pizzataxi hyödynsi Fonectan 

Kontakti-palvelua, joka pitää 

sisällään digilöydettävyyden ja 

näkymisen verkossa. Lisäksi eri 

toimipisteet ja niiden 

osoitetiedot lisättiin Fonectan 

kanaviin Fonecta.fi, Caller ja 

Finder-palveluihin. 

Näin tehtiin



Ratkaisua haettiin erityisesti liiketoiminnan tehostamiseen ja 

verkko ja -ketjunäkyvyyden parantamiseen. Ratkaisuun 

kuuluivat myös Pizzataxin asiakkaan ostopolun 

yksinkertaistaminen, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen 

sekä mittaaminen verkosta saatavan tiedon ja analytiikan 

avulla.

”Fonectalta tuettiin ja tehtiin paljon asioita 

meille valmiiksi, joten päätöksenteko eteni ja 

ostaminen tehtiin helpoksi. Oli selvää, että 

olimme ammattilaisten kanssa tekemisissä.” 

”Ajantasaisen analytiikan avulla pystymme reagoimaan heti 

myynnin edistämiseen tarvittavin keinoin paikkakunnittain,” 

Sari Keinänen kertoo.



Tulokset



Yhteistyön tulokset näkyvät kautta linjan

Fonectan yhteistyö toi lisäarvoa liikevaihdon nousun muodossa, 

kun asiakkaat löytävät ravintolat ja verkkokaupan helpommin ja 

nopeammin. 

”Aiemmin, kun asiakas haki hakupalvelussa Pizzataxi-

hakusanalla, ei lähintä toimipistettä välttämättä löytynyt. Nyt 

olemme löydettävissä yhtenäisellä ilmeellä ja mikä tärkeintä, 

tiedot ovat oikein. Samaten Facebook-mainonta on yhtenäistetty 

brändin mukaiseksi. Löydettävyys on selkeästi parantunut. Jo 

muutamassa kuukaudessa on nähtävissä, että keskiostos on 

noussut, liikenne kotisivuilla on noussut ja kokonaismyynti on 

noussut”, Keinänen kertoo tuloksista.

”Liiketoiminnalliset tavoitteet, kuten verkkokaupan myynnin 

kasvattaminen ja keskiostoksen kasvattaminen ovat toteutuneet 

jo muutamassa kuukaudessa,” iloitsee Fonectan Ulla Ihalempiä.

”Olemme todenneet, että ongelmia ei 

kannata ratkoa yksinään.”



Mitä saavutettiin

2%
Sekä verkkokaupan 

myynti että keskiostoksen 

summa kasvoivat 2 % 

kahdessa kuukaudessa.

3%
Pizzataxin kokonaismyynti on 

noussut 3 prosenttia ensimmäisen

kahden kuukauden aikana

+700
Verkkokaupassa on vieraillut 

700 uutta asiakasta.



https://www.fonecta.fi/yrityksille/testaa-nakyvyytesi/?cmp=MONI_T+Verkkonakyvyys_A+TestaaNakyvyytesi_W+Sisalto_R+WEB
https://www.fonecta.fi/yrityksille/testaa-nakyvyytesi/?cmp=MONI_T+Verkkonakyvyys_A+TestaaNakyvyytesi_W+Sisalto_R+WEB



