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”Meillä on nyt tilauskantaa loppu- ja 
alkuvuodeksi niin, etten muista milloin viimeksi 

olisi tilanne ollut näin hyvä.”

Teemu Punkka
toimitusjohtaja, marraskuu 2015

Toimiala: 
Autonjousien valmistus, 

maahantuonti ja asennus

+ Perustettu: 
1945

+

Liikevaihto:
1,8 M €

+

YRITYS: 
Vallilan Takomo Oy Punkka

Ratkaisu: 
Otettiin käyttöön digitaalisen 
markkinoinnin työkalupakki ja 

lanseerattiin verkkokauppa, jonka 
tuotteet on perinteisesti hankittu 
paikan päällä asiantuntija-avun 

voimin. Rakennettiin myyvä 
kampanjakokonaisuus, joka myös 
rakensi asiakasymmärrystä tulevia 

toimenpiteitä varten.

Investoinnin taso: 
Noin 20 000 € 

(ei sisällä verkkokaupan 
tuotantoa)

+

Haaste: 
Liiketoiminnan kestävä 

kehittäminen digitaalisen 
markkinoinnin avulla +

+ Tulokset: 
Tavaratilausten kasvu 20 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. 
Verkkokaupan avaamisen jälkeen 

tavaratilausten kasvu 35 prosenttia. 
Liikevaihdon kasvu kahdeksan 

prosenttia. Kevään kampanja toi 
tarjouspyyntöjä 35 000 euron 

arvosta.

+



Vallilan Takomon Teemu Punkka 
ja Fonectan tiimiä luotsannut Minna jääskeläinen

Menestyvä, jo 70 vuotta alalla ollut metallialan yritys 
Vallilan Takomo halusi huolehtia siitä, että kauppa käy 
ja bisnes kehittyy myös tulevaisuudessa. Yrityksen uusi 
verkkokauppa oli jo rakenteilla – miten siitä otettaisiin 
hyöty irti varsin perinteisellä toimialalla? Entä onko 
digitaalisen markkinoinnin työkalujen käyttöönotto 
tarkoituksenmukaista, jos yrityksen toimiala on 
asiantunteva metallisepäntyö ja autonjouset?
 

Tulokset puhuvat puolestaan:
 Takomon liikevaihto ja myynti kasvoivat muutosten  

ansiosta tilanteessa, jossa parhaimmillaankin 
odotettiin edellisvuoden tasolla pysymistä. 

Keväällä toteutetun kampanjan avulla saatiin 
tarjouspyyntöjä kymmenillä tuhansilla euroilla ja 

tavaratilausten määrä nousi merkittävästi.
 

Vallilan Takomon tiimiä luotsannut  sisältöpäällikkö Minna  
Jääskeläinen kertoo, mistä digityökalujen käyttöönotto aloitettiin.  
 
”Toimitusjohtaja Teemu Punkalla oli alusta asti selkeä näke-
mys siitä, miten erilaiset markkinoinnin ja myynnin työkalut 
voisivat tehostaa Takomon bisnestä. Pääsimme siis tekemään 
hedelmällistä yhteistyötä heti alusta lähtien.”
 
”Ensimmäiseksi kävimme läpi yrityksen verkkonäkyvyyden 
lähtökohdat ja nykytilan. Koska tiettyjä uudistuksia oli jo road-
mapilla, halusimme varmistaa, että yrityksen näkyvyys ja 
tunnettuus kehittyvät oikeaan suuntaan myös sillä aikaa, kun 
uudistukset saadaan asiakkaiden saataville. ”



Hakukonelöydettävyyden varmistaminen ja hakusanamai-
nonnan tehostaminen olivat ensimmäisinä listalla. Tulok-
set näkyivät nopeasti, ja sivuston käyntimäärät kasvoivat 
yksinkertaisilla muutoksilla.
 
Lisäksi yrityksen toimipisteiden näkyvyys Fonectan palve-
luissa päivitettiin. Tästä oli hyötyä etenkin raskaita ammat-
tiajoneuvoja palvelevan Vuosaaren toimipisteen löydettä-
vyydelle.
 
 
 

 

Monimediakampanja kasvatti myyntiä  
ja asiakasymmärrystä
 
Verkkopresenssin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Tiimi 
halusi jatkuvan kehitystyön lisäksi tutkia, millaisia kohderyh-
miä Takomo voisi puhutella eri sesonkeina vahvoilla myynti-
kärjillä.

 ”Takomon asiakaskunta koostuu melko pitkälti yrityksistä. 
Löysimme myös toimivan B2C-kulman, jolle viestimme oli ke-
väällä ajankohtainen: matkailuautojen jousitus on aivan oma 
taiteenlajinsa, jossa Takomo on todella hyvä.”

Näin syntyi kampanja, jossa puhuteltiin matkailuautokauden 
alkua odottavia karavaanareita sekä verkossa että osoitteelli-
sen suoramainonnan keinojen avulla.
 

MITÄ TEHTIIN:

Testattiin olemassa olevan sivuston 
hakukoneystävällisyys ja tehtiin tarpeelliset 

muutokset sen parantamiseksi.

Tehostettiin Google Adwords -kampanjaa 
erityisesti tuotteiden ja palveluiden osalta.

Huolehdittiin, että yritys löytyy myös Googlen 
ulkopuolisista digipalveluista, kun sen 

tuotteita tai palveluita tarvitaan.

+



”Rakensimme yksinkertaisen 

laskeutumissivun, jonne  

ohjasimme kävijät/liikenteen kaikesta 

verkko- ja printtimainonnasta. 

Printti oli mukana kohderyhmän 

käyttäytymisen takia: matkailu-

autojen omistajat ovat ryhmä, jonka 

tavoittamiseksi tarvitsimme 

kohdennettua mainontaa myös 

verkon ulkopuolelta.”

 

”Tärkein oppi kampanjan 
kohderyhmä- ja media-
valinnoissa oli tasapaino”.

 Laskeutumissivulla oli mahdollista sekä tilata uutiskirje että 
osallistua kilpailuun. Jotta markkinointilupa saatiin kaupalli-
sesti kiinnostavalta kohderyhmältä, palkinnoksi arvottiin mat-
kailuauton jousitus eikä esimerkiksi matkalahjakorttia.
 
Kohderyhmä- ja mediavalinnoissa hyödynnettiin muun muas-
sa TraFi- ja demografiadataa. Löydetylle ryhmälle kohdennet-
tiin sekä display- että Google-mainontaa.
 
”Tärkein oppi kampanjan kohderyhmä- ja mediavalinnoissa 
oli tasapaino: tarkka kohdennus kasvattaa konversiota ja te-
hoja prosentuaalisesti, mutta saattaa jättää oikeita yleisöjä 
myös ulkopuolelle. Pyrimmekin pysymään jatkuvasti tilanteen 
päällä siinä, miten kampanja toimii ja ovatko kohderyhmära-
jauksemme asiakkaan bisneksen kannalta fiksuja. Reaaliai-
kaisen datan avulla tämä onnistui hyvin”, sanoo Jääskeläinen.

 
Kampanja oli menestys: markkinointilupien tavoitetaso 

saavutettiin ja sen lisäksi Takomo sai matkailuautoilijoilta 
suoria tarjouspyyntöjä noin 35 000 euron arvosta.

 

”Tulemme hyödyntämään kampanjassa kerättyjä oppeja. 
Huomasimme muun muassa, että tämän kohderyhmän medi-
astrategiaksi riittää Googlen hakusanamainonta – display-mai-
nonnan hinta-teho -suhde jäi tässä tapauksessa selvästi 
SEM-tekemistä heikommaksi, joten panostamme jatkossa 
Googleen.”



Verkkokauppa tuo yritykselle 
valmiimpia asiakkaita

Vallilan Takomon verkkokauppa aukesi kesän korvalla. 
Tiimi kiinnitti erityisesti huomiota kaupan  mobiilitoimivuu-
teen ja sisältöön.
 
”Verkkokaupan informaatiolla on tärkeä merkitys. Siksi 
halusimme varmistaa, että siellä on riittävä määrä sisältöä 
tuotteista ja tuoteryhmistä. Lisäksi yhteydenoton on oltava 
helppoa”. 

”Asiakkaille pitää tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä 
muutoinkin kuin vain ostoskorin kautta, 
vaikka pohjana on verkkokauppa-alusta”

 

Kaupan löydettävyys varmistettiin paitsi sisällön myös me-
tatietojen avulla.
 
”Varsinaista myyntiä verkkokauppa tuo toistaiseksi vähän, 
mutta sen rooli Takomon asiakkaiden ostoprosessissa 
on selvä. Saamme paljon yhteydenottoja, joista huomaa 
asiakkaan tutkineen asiaa ja perehtyneen ratkaisuihin en-
nakolta. Pääsemme puhelimitse tulleesta yhteydenotosta 
nopeasti tilaukseen, eli asiakkaat ovat ikään kuin valmiim-
pia”, kertoo toimitusjohtaja Teemu Punkka.

+
MITÄ TEHTIIN:

 

Valittiin kaupallisesti relevantti kohderyhmä ja 
rakennettiin siitä ymmärrys datan avulla.

Suunniteltiin kampanjan viestikärjet ja
mediavalinnat kohderyhmän käyttäytymisen mukaan.

Seurattiin ja optimoitiin kampanjaa alusta loppuun: 
onko kohderyhmä kaupallisesti riittävän suuri, mutta 

kuitenkin niin hyvin rajattu, ettei kampanjan 
tehokkuus kärsi? 
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Chat on luonteva kanava tehdä tarjouspyyntö

Toinen verkon yli asiakkaita toimittava ratkaisu on Fo-
nectan tarjoama 020202 Pro Chat, joka otettiin käyttöön 
pian verkkokaupan lanseerauksen jälkeen. Chat-palve-
lun kautta yritykseen tulee jatkuvasti noin 50 yhteydenot-
toa viikossa.

 
”Valtaosa näistä yhteydenotoista on suoria 
tarjouspyyntöjä. Lisäksi käytössämme on 

puhelinpalvelu, joka ottaa vastaan puhelut silloin, 
kun olemme itse kiinni asiakastyössä. Tämä on hel-
pottanut omaa elämääni ja vähentänyt monessa pai-

kassa samanaikaisesti olemisen tarvetta sekä 
nopeuttanut kauppojen läpivientiä”, 

korostaa Punkka.
 

+
MITÄ TEHTIIN:

Varmistettiin verkkokaupan mobiiliystävällisyys 
ja sisällön informatiivisuus, jotta sivusto palvelee 

muitakin kuin ostovalmiita asiakkaita.

Mahdollistettiin asiakkaan yhteydenotto 
muutenkin kuin ostaen.

Otettiin käyttöön chat, joka auttaa 
asiakkaita eteenpäin kohti ostoa.



Mitä saavutettiin

+20 %
Tavaratilausten  

kasvu 20 prosenttia 
edellisvuoteen

+35 %
Verkkokaupan avaamisen 

jälkeen tavaratilausten 
kasvu 35 prosenttia

+8 %
Liikevaihdon kasvu 

kahdeksan prosenttia

+35 000 €
Kevään kampanja toi 

tarjouspyyntöjä  
35 000 euron arvosta
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