
28 04/2014 • YRITTÄJÄSANOMAT

Monipuolinen verkkosivu  
tuo kauppaa

>Hyvä markkinointi vauhdit-
taa myyntiä. Saattaa kuu-
lostaa itsestäänselvyydeltä, 

mutta monelle yritykselle yhtälö 
on edelleen epäselvä.

– Monilla aloilla on ollut 
Suomessa pitkään tosi vähän 
kilpailua, joten markkinointiin 
ei ole tarvinnut panostaa, sanoo 
Markkinointiviestinnän Toimis-
tojen Liiton puheenjohtaja Jussi 
Liimatainen.

Kilpailutilanne on kuitenkin 
koventunut lähes kaikilla aloilla 
viime aikoina. Myyntiponnistuk-
set ovat usein kalliita, joten kun 
esimerkiksi myyntiä verkossa 
generoiva markkinointi saadaan 
rullaamaan, voidaan vähentää 
kallista jalkatyönä tehtävää 
myyntiä.

Tehokas markkinointi 
perustuu Liimataisen mukaan 
siihen, että yritys selvittää ensin 
tarkkaan itselleen, mitä se ha-
luaa myydä ja mikä ja millainen 
on sen tuotteiden kohderyhmä. 
Liimataisen mukaan ”massa-
huutelun”, eli kaikille kaikkea 
tarjoavan markkinoinnin, aika 
on ohi. Jotta asiakas tarttuu 
haaviin, hänen täytyy tuntea, 
että tarjottavasta tuotteesta tai 
palvelusta on todella hyötyä 
juuri minulle.

Kohderyhmän kirkastamisen 
jälkeen kannattaa hetki pohtia, 
mikä on se mielikuva, joka yri-
tyksestä ja tuotteista halutaan 
antaa.

Sen jälkeen on aika kirkastaa 
asiakaslupaus. Mikä on se tilan-
ne, kun halutaan, että meihin 
käännytään ja mitä me silloin 
tarjoamme ja miten. 

Kun nämä kolme asiaa on sel-
villä, voi ryhtyä toimiin. Markki-
nointiviestinnästä yhä suurempi 
osa tapahtuu verkossa. Se on siis 
luonteva markkinointiympäris-
tö tätä nykyä lähes alalle kuin 
alalle.

– Kaikki mikä voi mennä verk-
koon, menee verkkoon, Liima-
tainen tiivistää trendin.

Internetissä asioita on helppo 
mitata, joten markkinoijan 
kannattaa ottaa erilaiset analy-
tiikkatyökalut työnsä suunnitte-
lussa haltuun.

– Oleellista on oppia hahmot-
tamaan syy ja seuraus -suhteita, 
eli kun teen näin tapahtuu noin. 

Puhuttele,  
älä huutele

Maria Ruuska
toimitus@yrittajat.fi

H uutokauppa Helan-
derin kotisivuilla 
vierailee kuukausit-
tain lähes 200 000 

ihmistä. Luvut olivat hyvin 
toisenlaiset kaksi vuotta sit-
ten, kun Merja ja Mika Sirén 
ostivat Helanderin huutokaup-
pakamarin Helsingin Herman-
nista. 

Aivan ensimmäiseksi uudet 
omistajat lähtivät miettimään 
yrityksen identiteettiä ja paik-
kaa maailmassa. Suurimmista 
kilpailijoistaan, Bukowskisista 
ja Hagelstamista, he halusivat 
erottautua olemalla koko Suo-
men huutokauppa.

– Siinä missä Bukowskis on 
Stockmann, me olemme K-
Citymarket, sanoo yrityksen 
markkinointipäällikkö Jenny 
Sirén.

Kun oma tontti oli selvil- 
lä, Sirénit pohtivat, miten he 
tavoittaisivat ja palvelisivat 
asiakkaitaan mahdollisimman 
hyvin. 

Koska kohderyhmä on laaja, 
Helander mainostaa edelleen 
silloin tällöin esimerkiksi Hel-
singin Sanomissa ja Huvuds-
tadsbladetissa, mutta pää-
asiallisesti markkinointi on 
siirtynyt verkkoon. 

Huutokauppaluettelo mag-
neettina. Verkossa yrityksen 

tärkein markkinointikana-
va on omat nettisivut. Ne 

suunniteltiin Vipu Oy:n 
avustuksella, mutta 
sen jälkeen sisältöä on 
tuotettu ja kehitetty 
pitkälti omin voimin. 
Sirén laskeskelee, että 
markkinointiviestin-
nän pyörittämiseen 

kuluu häneltä työaikaa noin 
kaksi viikkoa kuussa. 

Helanderin sivujen kävijä- 
magneetti on huutokauppa- 
luettelo, jossa asiakkaat pää-
sevät katselamaan myytäviä 
tavaroita ja tekemään niistä 
tarjouksia. 

– Jos huutokaupan aikana 
salissa istuu 150 – 400 ihmistä, 
tulee vähintään 6 000 – 7 000 
tarjousta verkosta. 

Kotisivuilta löytyy myös 
Aarre-blogi, josta löytyy sekä 
tietoa kaupattavista tavaroista 
että tulevista huutokaupoista. 
Yrityksen Facebook-sivulla on 
lähes 2000 tykkääjää, ja se on 
läsnä myös Twitterissä. Blogi-
sisällöt saa kätevästi jakoon 
sosiaalisen median eri kana-
vissa. Huutokauppa Helander 
on ostanut Facebookissa näky-
vyyttä tapahtumille ja joillekin 
tavaroille. 

Vetoapua myynnin kasvat-
tamiseen Huutokauppa Helan-
der on saanut myös  heillä teh-
dystä Aarteenetsijät-sarjasta, 
joka loppui hiljattain Ylellä. 

S isustuslevyjä tuottava 
Puucomp on kulkenut 
pitkän matkan alihan-
kintayrityksestä asian-

tuntijaorganisaatioksi. 
Aika oli ajaa viilupintaisia 

sisustelevyjä tuottavan Puu-
comp Ab:n ohitse. Firma perus-
tettiin vuonna 1987 alihankin-
tayritykseksi ja 2000-luvulla 
hankintoja tehneet tahot alkoi-
vat voida huonosti ja kaatuilla.

Yrityksen ruoriin tarttui 
vuonna 2007 toimitusjohta-
ja Kari Hallman ja samaan 

aikaan aloitettiin strateginen 
pohdinta yrityksen tulevaisuu-
desta kaupallistamiseen eri-
koistuneen Vipu Oy:n kanssa. 

Puucomp päätti kirkastaa 
kohderyhmäänsä ja suunna-
ta tuotteensa entistä hana-
kammin arkkitehdeille. He 
huomasivat, että arkkitehdit 
arvostavat kumppania, joka 
ymmärtää myös tilojen tekni-
siä ja esteettisiä vaatimuksia. 

Puucomp kehitti arkkiteh-
deille Surf-palvelukonseptin, 
joka tukee arkkitehdin tavoit-
teita koko rakennusprojektin 
ajan. Surfaces.fi on myös aktii-
visesti päivittyvä rakennus- ja 
sisustusmedia, josta arkkitehti 
voi hakea inspiraatiota ja vaih-
toehtoja. 

Tavarantoimittajasta keh-
keytyi alan laaja-alainen asian-
tuntija.  

– Emme enää vain sano, että 
tässä nätti levy, vaan kerrom-
me myös, miten se pitää kiin-
nittää, Hallman sanoo. 

Aktiivista seurantaa. Mat-
kan varrella Surf-palvelukon-

septiin ovat liittyneet myös 
muun muassa terassikom-
ponentteja tuottava Twinson, 
julkisivulevyjä tuottava Fun-
derMax ja laminaattilevyjä 
tuottava ProdEX.

Verkkopalvelun lisäksi Surf-
palvelukonseptin markkinointi 
koostuu muun muassa ladatta-
vasta Surf Idea Bookista ja Surf 
White Papereista, lehtiadver-
toriaaleista ja sähköpostiakti-
voinneista. Kaikki markkinoin-
timateriaalit tuotetaan firman 
ulkopuolella. 

Puucomp seuraa aktiivisesti 
Faktanet-projektitietokannas-
ta, keille toimistoille suunnitte-
lutyöt päätyvät ja kohdistavat 
markkinointiaan heille. Raken-
nusalan messuille kristiinan-
kaupunkilaisesta yrityksestä 
lähdetään enää harvoin. Mes-
suista on tullut Hallmannin 
mielestä tuhottoman kalliita 
vaikuttavuuteensa nähden.

Puucomp pistää markki-
nointiin noin satatuhatta eu-
roa vuodessa. Yrityksen liike-
vaihto oli viime vuonna noin 
kolme miljoonaa euroa. 

Siinä missä 
Bukowskis on 
Stockmann, 
me olemme 
K-Citymarket.

Jenny Sirén

Emme enää vain 
sano, että tässä 
nätti levy, vaan 
kerromme myös, 
miten se pitää 
kiinnittää.

Kari Hallman

Messut vaihtuivat 
omaan mediaan

Hyvä asiakas- ja itsetuntemus
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