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työkalut.”

45

Tuomo Luoma
Toimitusjohtaja

Liikevaihto:
5 M € (2016/12)

Haasteet:
Kokonaisvaltaisen
markkinointikumppanin
löytäminen ja
katsastuskutsuprosessin
kehittäminen.

Tulokset:
Ratkaisut:
HelppoKatsastus löysi Fonectasta etsimänsä
kokonaisvaltaisen markkinointikumppanin.
Katsastuskutsuprosessia lähdettiin
kehittämään Fonectan ylivoimaisen datan ja
analytiikkaosaamisen avulla.

50% pienemmällä investoinnilla
jopa 25% parempia tuloksia.
AdWordsin avulla varausmäärä
kasvoi jopa 463%

Haaste

Yksi kumppani
Aikaisemmin HelppoKatsastuksella oli useita eri kumppaneita jotka
vastasivat markkinoinnista. Jokainen toimija raportoi tekemisiään
sekä tuloksia omasta näkökulmastaan ja tästä ”kanavakohtaisesta
mustasukkaisuudesta” johtuen markkinoinnin kokonaisvaltainen
tehon mittaaminen, kehittäminen ja toteutus oli haastavaa tai jopa
mahdotonta.
Yrityksellä oli tarve löytää yksi luotettava kumppani, joka pystyisi
tarjoamaan kaikki palvelut saman katon alta. Tarvittiin tekijä, jolta
löytyvät sekä digitaalisen mainonnan palvelut, että data- ja
analytiikkapalvelut ja joka pystyisi ottamaan koko markkinoinnin
hoitamisen sekä kehittämisen vastuulleen.

”Sen lisäksi, että pystymme hoitamaan kaikkien eri markkinointikanavien
asiat
objektiivisesti
samalla
porukalla
tehokkaissa palavereissa, on suuri arvo myös sillä, että
yhteyshenkilömme ovat liike-elämän ammattilaisia, joiden
kanssa pystyy sparraamaan liike-toimintatavoitelähtöisesti.
Yksittäisillä pienillä palveluntuottajilla tätä osaamista ei
välttämättä ole.”
Tuomo Luoma, toimitusjohtaja, HelppoKatsastus
www.helppokatsastus.fi

Ratkaisu

Katsastusprosessi tehostettiin datalla
Yhteistyö Fonectan ja HelppoKatsastuksen kanssa aloitettiin
hahmottamalla kokonaiskuva. HelppoKatsastus ja Fonecta ottivat
yhdessä tarkastelun alle kaikki yrityksen nykyiset toimenpiteet,
haasteet ja toiveet/tavoitteet ja lähtivät yhdessä kehittämään niitä.
Ensimmäisessä vaiheessa otettiin haltuun HelppoKatsastuksen
nykyiset markkinointitoimenpiteet ja ryhdyttiin mittaamaan niiden
tehokkuutta kanavakohtaisesti. Seuraavaksi alettiin optimoida
markkinointia niin, että panostuksia tehtiin enemmän parhaiten
toimiviin kanaviin.
Kun dataa oli saatu kerättyä riittävästi, pystyttiin dataa ja analytiikkaa
hyödyntämällä aloittamaan markkinointitoimenpiteiden uudelleen
kehittäminen. Ensimmäinen merkittävä muutos tehtiin perinteisenä
kirjesuorana toteutettaviin katsastuskutsuihin. Aiemmin kutsut
lähetettiin kaikille kuluttajille jotka asuivat kutsuvan aseman
vaikutusalueella ja joiden ”katsastusikkuna” oli auki.
Luotiin täysin uuden pisteytysmallin, jonka avulla pystytään
määrittelemään kaikkein potentiaalisimmat asiakkaat ja lähettämään
heille katsastuskutsu juuri oikeaan aikaan. Hyödyntämällä tätä uutta
dataan ja analytiikkaan perustuvaa pisteytysmallia saatiin
pienennettyä lähetettävien kohderyhmien kokoa ja samaan aikaan
varattujen katsastusten määrä kasvoi. Eli markkinointipanostuksia
saatiin tiputettua ja tuloksia kasvatettua!

Yhdessä tehden tuloksiin
HelppoKatsastuksen
ja Fonectan yhteistyö on alusta lähtien ollut
todellinen kumppanuus, jossa molemmat osapuolet osallistuvat
säännöllisesti markkinoinnin tulosten ja toimenpiteiden analysoimiseen ja
jatkokehitykseen. Asiakkaalle on helppoa, kun hänellä on vain yksi
yhteyshenkilö, jonka kanssa asioida, ja joka aktiivisesti tuo esiin
toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan yrityksen markkinointia
tehostaa.
Yhteistyötä kehitetään edelleen, mutta jo tällä hetkellä kutsuprosessin
tehostamisen lisäksi ollaan tehty merkittäviä muutoksia ja panostuksia
mm. digitaalisen markkinoinnin puolelle.

”Yhteistyö on ollut alusta lähtien todellinen, tasaveroinen
kumppanuus, jossa kaikki päätökset tehdään yhdessä,
faktoihin ja tuloksiin perustuen”, kertoo Client Manager Lotta
Nieminen Fonectalta.

Google-mainonnalla tuloksiin
HelppoKatsastuksen kanssa tehdään myös Google AdWords-mainontaa.
Etenkin alussa päästiin loistaviin tuloksiin, kun mainostiliä optimoimalla
saatiin varausmäärät selkeään nousuun. Joulukuussa, jolloin monet
siirtävät katsastuksensa alkuvuoteen, saatiin tehokkaalla mainonnan
kohdentamisella varausmäärä kasvamaan 463%. Myös muut kuukaudet
ovat olleet nousujohdanteisia: varauksia saatiin 200% enemmän
edellisvuoteen verrattuna.
Mainonnassa on ollut myös jotain haasteita, mutta niitä on
asiakkaan kanssa yhdessä taklattu. Mainontaa on painotettu niille
alueille, joilta halutaan enemmän varauksia. Tällä ollaan saatukin
varausmäärät jatkuvasti kasvuun. Nyt kun varausmäärät ollaan saatu
hyvälle tasolle, ollaan mainonnassa keskitytty kustannustehokkuuteen ja
laatuun mikä näkyy tuloksissa. Marraskuussa 2017 konversioprosentti
nousi 11%, klikkihinta laski 25%, ja konversiomäärät nousivat 8,5%.

”Markkinoinnin tekeminen muuttuu ja digitalisoituu niin kovaa
vauhtia, että on aivan mahdotonta pysyä eturivissä ilman kattavaa
asiantuntijaverkosto. Fonecta on onnistunut hyvin tämän asian
organisoinnissa ja pystyy tarjoamaan asiakkaille sekä parhaat
asiantuntijat että hyvä työkalut.”
Tuomo Luoma, toimitusjohtaja, HelppoKatsastus

Näin tehtiin
• HelppoKatsastus sai Fonectasta
etsimänsä kokonaisvaltaisen
markkinointikumppanin.

• Katsastuskutsuprosessi uudistettiin
datan ja analytiikan avulla. Uudella
pisteytysmallilla saatiin parannettua
kutsujen tehokkuutta merkittävästi.
• Google AdWords-mainonnan avulla
ohjataan asiakkaita
HelppoKatsastuksen verkkosivuille.
• Fonecta Kontaktin avulla yrityksen
tiedot löytyvät eri kanavista.

Tulokset

Tulokset näkyvät katsastusasemilla
Kutsuprosessin tehostaminen datan ja analytiikan avulla sekä pisteytysmallin
hyödyntäminen
kutsukirjeissä
näkyi
myös
HelppoKatsastuksen
katsastusasemilla. Pienemmillä kutsumäärillä saatiin enemmän autoja
katsastuksiin ja kutsujen lähettämisestä tuli samalla kustannustehokkaampaa, kun kutsut tavoittivat todennäköisimmät katsastukseen tulevat
autoilijat.
Google AdWords -mainonnalla ohjataan asiakkaita yrityksen verkkosivuille ja
varaamaan katsastusaikaa.
Yhteistyö on ollut hedelmällistä molemmille osapuolille. Toimenpiteet
mietitään yhdessä, raportteja seuraamalla nähdään mikä toimii ja mikä ei, ja
sen perusteella tehdään myös muutoksia toimenpiteisiin. Fonecta pitää
huolta asiakkuudesta ja ehdottaa uusia toimenpiteitä sen mukaan, mikä on
asiakkaan liiketoiminnalle parasta.

”On ollut hienoa nähdä, miten datan avulla on päästy näin
merkittäviin tuloksiin”, kertoo Account Director Ari Piiparinen
Fonectalta. ”Datan hyödyntäminen ja kohdentaminen todella
kannattavat”, Piiparinen toteaa.

Mitä saavutettiin
Tuplaaminen
Katsastusmäärät
pahaimmillaan jopa
tuplaantuivat.

Kumppanuus
Asiakas sai
kokonaisvaltaisen
kumppanin

Tehostaminen
Katsastuskutsuprosessi
tehostui ja muuttui
kustannustehokkaammaksi.

