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”Meillä oli kovat kasvutavoitteet tälle vuodelle.
Etenkin chatin avulla saatujen liidien
rooli kasvussa oli merkittävä.”

Investoinnin taso:
12 000 eur

+

+

Haaste:

Miten B2B-yritys tuo
digitaalisuuden kiinteäksi
osaksi bisnestään?

+

+

Tommi Virkki
Hallituksen puheenjohtaja

+

Ratkaisu:

Verkkosivuston löydettävyyttä
ja yhteydenottomahdollisuuksia
parannettiin. Rakennettiin liidejä
syöttävä sisältörakenne ja
varmistettiin, että analytiikka
palvelee yrityksen myyntiorganisaatiota parhaalla
mahdollisella tavalla
ONNISTUMISIA SUOMESTA

+

Liikevaihto:
0,9 M€

Tulokset:

Liikevaihdon kasvu 35 prosenttia.
Sivuston kävijämäärän
kasvu 40 prosenttia, mikä myös
vakiintui tasoksi. Tasainen konversio
kävijöistä liideiksi chat-palvelun
avulla.

Liikevaihto kasvoi yli kolmanneksella.
Sivuston orgaaninen kävijämäärä kasvoi
40 prosenttia. Verkkosivujen kävijät saatiin
kiinni myyntikontaktoinnille laadukkaina liideinä
ja otettiin uutta kuluttajamarkkinaa haltuun.
Digitaalisen B2B-markkinoinnin kehittäminen tarjosi ekologisia WC-ratkaisuja maahantuovalle Novosan Oy:lle
koko nipun uusia mahdollisuuksia.
Fonectan Johannes Lindblomin mielestä näin erikoistuneen toimialan B2B-yritys oli tekijätiimille kiintoisa haaste,
sillä kaikkien on helppo innostua Novosanin palveluista.
”Novosan helpottaa asiakkaidensa elämää ja auttaa heitä
säästämään niin luontoa kuin rahaakin. Halusimme, että
Novosan pystyy viestimään tämän kaiken niin, että kiinnostus yhteistyöhön syntyy verkossa tehokkaasti.”

Fonectan tiimiä luotsannut Johannes Lindblom ja
Novosanin Tommi Virkki

Sivuston rakenne selkeämmäksi
Verkkopresenssin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Tiimi
halusi jatkuvan kehitystyön lisäksi tutkia, millaisia kohderyhmiä Takomo voisi puhutella eri sesonkeina vahvoilla
myyntikärjillä.
Novosanin verkkosivusto oli lähtökohtaisesti hyvännäköinen
ja ammattimaisesti tehty.
“Halusimme työmme aluksi kuitenkin päästä syvemmälle
siinä, miten sivuston vierailijat saittia käyttävät: Millaisia
sisältöjä kulutetaan ja miten vierailut päättyvät? Löytävätkö
kävijät sivustolta sen, mitä tulivat hakemaan?” sanoo Lindblom.
Verkkoanalytiikan tueksi valjastettiin heatmap-analyysi, joka
näyttää tarkasti sen, miten sivustoa scrollataan, mitä klikataan ja mitkä osat jäävät mahdollisesti huomiotta.
”Analyysistä selvisi, että Novosanin etusivu jäi komeasta
ulkomuodostaan huolimatta käyttäjälle melko lailla sekavaksi. Samoin käyttäjän ohjaamiseen kohti yhteydenottoa piti
selvästi laittaa enemmän paukkuja”, kertoo Lindblom.

MITÄ TEHTIIN:

+

Tutkittiin sivuston käyttö tarkasti
– mitä luetaan, mitä ei. Apuna käytettiin
perusanalytiikan lisäksi heatmap- eli
lämpökarttatyökalua.
Selvitettiin, mihin verkkosivuston kävijä
päätyy käynnillään – löydettiin umpikujat
Varmistettiin, että yritys löytyy,
kun sen palveluita etsitään

Verkkopresenssin
kehittäminen on
pitkäjänteistä työtä.
kaltaisen erikoisosaajayrityksen kohdalla välttämättä pahimmat mahdolliset. Kilpailluimmilla toimialoilla kuitenkin kävijä
luovuttaa helposti ja siirtyy kilpailijalle, jos sivusto ei välittömästi tarjoa sitä tietoa, mitä käyttäjä etsii.
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Epäselvän sivustorakenteen seuraukset eivät ole Novosanin-

Verkkosivuston tutkimisen ja selkiyttämisen lisäksi ensimmäisessä vaiheessa laitettiin myös Novosanin näkyvyys Fonectan palveluissa kuntoon: huolehdittiin siitä, että yrityksellä oli
sopiva määrä hakusanoja, joiden avulla se nousee esiin
oikeassa yhteydessä myös Fonecta.fistä, Finderista ja
Fonecta Callerista etsittäessä.

Sisältö – sekä käyttäjää että Googlea varten
Heatmap-analyysin lisäksi sivustolle tehtiin hakusanatutkimus, jonka avulla havaittiin sivuston sisällössä muutamia
puutteita.

Novosanin ydinbisnekseen liittyvä sana ”pisuaari” oli
katettu hyvin, mutta esimerkiksi yleisempään yritysten
vedensäästöön liittyvät termit eivät tuoneet sivustolle
luonnollista liikennettä. Sivuston sisältöä tuli siis kehittää
niin, että se kertoisi oikeita asioita ihmisille, jotka etsivät
kustannussäästöjä tai ekologisia vaihtoehtoja yritysten
vedenkulutukseen liittyen.

+

Tiimi päätyi ratkaisemaan asian asiakastarinoiden avulla.
”Referenssitarinat toimivat sekä tapahtumissa jaettavina
fyysisinä aineistoina että oivallisena verkkosisältönä”, kertoo Lindblom.
”Kun sivustolla esitellään laajasti eri puolille Suomea toteutettuja kokonaisuuksia, saadaan hakukonelöydettävyyttä myös ’palvelu + paikkakunta’
-tyyppisille hauille. Tämä on erityisen tärkeää Novosanin
kaltaiselle yritykselle, jolla on toimipisteitä ja palvelua
usealla paikkakunnalla.”
Optimoinnin tulokset alkoivat näkyä syksyllä. Kun katsotaan kävijämäärien kokonaiskuvaa, tarvitaan useamman
kuukauden perspektiivi. Näin nähdään, onko kyse normaalista kausivaihtelusta vai todellisista muutoksista.
Tehdyt toimenpiteet nostivat sivuston
orgaanista kävijämäärää lähes 40 prosenttia.
Lisänousua saatiin kesän yleensä hiljaisina
kuukausina Facebookissa ja Google Adwordsissa
tehtyjen kampanjatoimenpiteiden ansiosta.
Kampanjanostot tukivat myös maksuttoman
liikenteen nousua brändin tunnettuuden noustessa.

MITÄ TEHTIIN:
Selvitettiin sivuston hakukoneystävällisyys
suhteessa yrityksen tarjoamiin palveluihin
Luotiin sisältöä, joka palvelee sekä asiakkaita
että hakukonetta
Tuettiin hiljaisia myyntiaikoja kampanjanostoilla

Liidit kiinni verkosta

+

Joskus muinoin ajateltiin, että yrityksen verkkosivut ovat
ennen kaikkea käyntikortti, jonka avulla yritys voi kertoa
asiakkaille olemassaolostaan. Etenkin B2B-toimialoilla on
kuitenkin viime vuosina ymmärretty verkkosivuston rooli
myös myyntityön tukena: kiinnostuneita asiakkaita eli liidejä tuottavana ja jalostavana työkaluna.

MITÄ TEHTIIN:

”Novosanin sivustoa ei lähtökohtaisesti oltu rakennettu
liidityökaluksi. Halusimme kehittää sivustoa sellaiseksi,
että siitä olisi myös myyntihenkilöstölle päivittäistä apua.”

Asennettiin sivustolle analytiikkajärjestelmä,
joka palvelee myös myyntiä

Sivustolle asennettiin kehittynyt analytiikkajärjestelmä, jonka avulla novosanilaiset pääsivät parhaimmillaan kiinni jopa siihen, mistä yrityksestä vierailijat
tulivat. Näin myyjien yhteydenottoja päästiin nopeasti
ohjaamaan yrityksille, jotka olivat jo osoittaneet kiinnostustaan Novosanin palveluita kohtaan.

Nostettiin yhteydenottolomake sivustolla
näkyvämpään rooliin
Otettiin käyttöön chat-palvelu, joka nappaa
kiinnostuneet asiakkaat ja prospektit kiinni
ja ohjaa ne valmiina liideinä myyntiin

”Yhteydenottolomake jäi edelleen mielestämme turhan
monen klikkauksen päähän, joten ehdotimme yritykselle
myös chat-palvelun käyttöönottoa. Heillä oli aiempia kehnoja kokemuksia verkkosivuille asetetusta chatista. Tulokset kuitenkin osoittivat nopeasti, että chatista on todella
suuri hyöty uuden bisneksen synnyttämisessä ”, toteaa
Lindblom.

ONNISTUMISIA SUOMESTA

Novosanin hallituksen puheenjohtaja Tommi Virkki kertoo,
että chatin avulla saadaan kuumia liidejä – ja asiakkaat
saavat palvelua.
“Puolet aloitetuista keskusteluista johtaa yhteydenottopyyntöön. Myynnin toimenpiteiden ansiosta meidän konversiomme on todella hyvä.”

Digitaalisuus: kiinteä osa bisnestä
Novosanilla nähdään digitaalisuus nyt osana bisneksen
kokonaisuutta – ei ainoastaan markkinoinnin työkaluna.
”Vuoden 2015 aikana mietimme paljon digitalisaatiota
kokonaisuutena. Sen ansiosta olemme oivaltaneet, että
digitaalisuuden on oltava huomattavasti merkittävämpi
osa strategiaamme”, painottaa Virkki.
”Olemme edelläkävijöitä vessojen ekologisuudessa ja
wc-kokemuksen rakentamisessa. Seuraava luonnollinen
askel on, että olemme edelläkävijöitä myös digimaailmassa.”

+
“Puolet aloitetuista
keskusteluista
johtaa yhteydenottopyyntöön.”
- Tommi Virkki

Mitä saavutettiin

+35 %

Liikevaihdon
kasvu 35 prosenttia

+40 %

Sivuston kävijämäärän
kasvu 40 prosenttia, mikä
myös vakiintui tasoksi

+ liidit

Tasainen konversio
kävijöistä liideiksi
chat-palvelun avulla
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