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Yritys:

HS-Works Oy

”Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut 

koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on 

mahtunut joukkoon. Fonectalla on osuus 

tähän ja olemme kaikin puolin tyytyväisiä.” 

Mika Lausamo

Myyntijohtaja 

Toimiala:
IT-palvelut

Haaste:
Verkkonäkyvyyden 

parantaminen, uusien 

asiakkaiden hankkiminen

Ratkaisu:
Verkkolöydettävyys 

Fonectan kanavissa & 

kärkipaikka 

hakutuloksissa

Tulokset:
Yrityksen palvelut listautuivat 

hakutuloksiin 425 % entistä 

paremmin

Yritystä ja sen yhteystietoja on 

tarkasteltu viisi kertaa aiempaa 

enemmän

50 % liikevaihdon kasvua 

kevään 2016 aikana

Liikevaihto:
908 000 € (2015) 

Perustettu:
2008 



Haaste



Löydettävyys Fonectan palveluissa on madaltanut 

asiakkaiden kynnystä yhteydenottoon sekä tuonut 

HS-Worksille lisää asiakkaita verkosta.

Fonectan media-asiantuntija Paula Löf kertoo, että IT-yritys on melko 

harvinaislaatuinen asiakas Fonectalla, sillä toimialan yritykset ovat 

usein halukkaita toimimaan digitaalisessa maailmassa itsenäisesti. 

Syyskuussa 2015 HS-Works päätti kuitenkin kääntyä ulkopuolisen 

avun puoleen, kun se tarvitsi lisää näkyvyyttä ja asiakkaita sekä tavan 

erottautua IT-palveluiden toimialalla. 

Yritys löytyi verkosta, mutta Löf yllätti HS-Worksin myyntijohtaja Mika 

Lausamon yhteistyön alussa kysymällä:

”Tiedätkö kuinka paljon verkossa olisi 

otettavissa asiakkaita?”



Ratkaisu



Kilpailuetua uusista kanavista

Ratkaisu haasteeseen oli yksinkertainen. HS-Worksin tiedot 

lisättiin kattavasti Fonectan palveluihin Fonecta.fi, Fonecta 

Caller, Finder sekä 020202 Palvelu.

Lisäksi otettiin käyttöön hakutulosten kärkipaikka, jonka myötä 

yritys löytyy kolmen ensimmäisen joukosta potentiaalisen 

asiakkaan hakiessa Fonectan kanavista IT-palveluita Helsingin 

alueelta. Kärkipaikan ansioista yritys erottuu ja se edistää 

yrityksestä syntyvää luotettavaa mielikuvaa, Lausamo sanoo. 

Lausamon mukaan IT-alalla näkyvyys Fonectan kanavissa on 

harvinaista, ja sitä kautta voi erottautua ja saada kilpailuetua. 

Fonectan Paula Löf lisäksi kertoo HS-Worksin erottuvan 

persoonallisella asiakasviestinnällään sekä puhumalla alasta 

ymmärrettävästi, ja tämän haluttiin näkyvän myös Fonectan 

kanavissa.



Yhteystiedot asiakkaan käden 

ulottuvilla

”Fonectassa hyvä juttu on se mobiilipuoli. Siinä missä 

firmat ennen pitivät tietojaan puhelinluettelossa, niin nyt 

ne voivat olla siellä Callerissa – yhteystietosovelluksena 

se on ihan eri tasolla pelkkään Googleen verrattuna.” 

Lausamo kertoo. Fonectan palveluissa ihmiset ohjautuvat 

kotisivuille tai voivat klikata suoraan puhelinnumeroa ja 

ottaa yhteyttä, Lausamo jatkaa tyytyväisenä. Hänen 

mielestään ominaisuus madaltaa asiakkaiden kynnystä 

ottaa yhteyttä yritykseen.

Yritykselle lisättiin näkyvyys 

Fonectan omiin palveluihin. Niihin 

lisätyn kärkipaikan ansiosta HS-

Works erottuu ja löytyy 

hakutuloksissa ensimmäisten 

joukosta. Fonectan kanavat 

mahdollistavat suoran 

yhteydenoton yritykseen, 

esimerkiksi Fonecta Callerin

kautta soittamalla.

Näin tehtiin



Tulokset



Parempi löydettävyys lisää yhteydenottoja

Lausamon mukaan HS-Worksin näkyvyys on parantunut 

radikaalisti. Uudenlainen verkkolöydettävyys on saanut heidät 

erottumaan toimialalla sekä tuonut paljon liikennettä kotisivuille. 

Yhteistyön aikana HS-Worksin verkkosivujen kävijämäärät ovat 

vakiintuneet 2000 kävijään kuukaudessa. ”Parhaimmillaan 

Fonectan kautta tulee puolet koko nettiliikenteestä.” Lausamo 

kertoo. 

Myös yhteydenottojen määrä on kasvanut. Lausamo on 

huomannut, että ihmiset klikkaavat herkästi yrityksen numeroa 

Fonectan kanavissa ja ottavat yhteyttä. Suorien soittojen määrä 

on selvästi lisääntynyt. 

”Kynnys yhteydenottoon on matalampi ja 

ostoprosessin vaihe eri kuin muissa 

kanavissa: asiakkaat ovat valmiimpia 

ostamaan.”



Lisäarvoa yhteistyöllä

HS-Worksin Mika Lausamon mukaan yrityksessä on hyvä 

ja luotettava kuva Fonectasta ja he halusivat toimia 

kumppanin kanssa, jolla on vahva brändi. Etenkin oma 

yhteyshenkilö koetaan etuna: ”Hän huomaa asioita, joista 

me hyödymme ja pitää ajan tasalla tulosraporttien 

suhteen.”

”Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja 

ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla 

on osuus tähän ja olemme kaikin puolin tyytyväisiä. 

Ensimmäisten kvartaalien vertailuissa vuosien 2015 ja 

2016 välillä eroa + 50 %”, Lausamo toteaa. Lisäksi It-

palveluita etsivä asiakas on kohdannut HS-Worksin 

verkossa 8000 kertaa yhteistyön aikana. Kasvu 

hakutuloslistauksissa on 425 prosenttia. Yrityksen tietoja 

on myös tarkasteltu viisi kertaa enemmän kuin ennen 

vuoden 2015 syyskuuta, jolloin yhteistyö Fonectan 

kanssa alkoi. Mitattavuus nähdään palvelun etuna.



Mitä saavutettiin

425%
HS-Works on tullut esiin 

425 prosenttia entistä 

todennäköisemmin, kun 

asiakas on etsinyt 

yrityksen tarjoamia 

palveluita verkosta
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Yritystä ja sen yhteystietoja on 

tarkasteltu viisi kertaa aiempaa 

enemmän

50%
50 % liikevaihdon kasvua 

kevään 2016 aikana




