
Vine markkinoinnin automaatio
Käyttöönotto 3kk starttipakettina

LISÄÄ MYYNTIÄ
MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA



Vine 3kk starttipaketti

• Saatte myyntivalmiita liidejä käyttämällä
markkinoinnin automaatiota

• Autamme käynnistämään liidikoneen teidän
sisällöillä ja teidän valitsemilla kohderyhmillä

• Kiinteä hinta 1490e
• Asiakastiedon päättäjätiedot

• Vine työkalut

• Käyttöönoton palvelut

• Asiakaspalvelu ja tuki

• Palvelun jatko alkaen 390e/kk



KASVUPOLKU

MARKKINOINTI-
REKISTERI

SÄHKÖPOSTI-
VIESTINTÄ

KÄVIJÄSEURANTA

AUTOMAATIO-
SÄÄNNÖT

MYYNNIN
YHTEISPELI

Nosta liidi heti 
myynnin käyttöön

Irti excel-helvetistä

Viesti säännöllisesti

Tunnista kävijät ja reaktiot

Kypsytä kiinnostusta





Ehdotus startin sisällöksi

• Kampanja
• Sähköpostiviestit valitulle kohderyhmälle (B2B), 

linkitys web-sisältöön
• Tunnistetaan ja nostetaan aktiivisimmat asiakkaat myynnin

kontaktoivaksi, lisänä sp-jälkiviestit

• Uutiskirje
• Postituslistat ja viestipohja Vinen palveluun, webiin lomake

uutiskirjeen tilaukseen
• Tunnistetaan aktiivisimmat lukijat, nostetaan myynnin

kontaktoivaksi

• Web-kävijäseuranta
• Sivuston pisteytys, liidipisteet ja liidinostot

• Asiakashallinta [optio]
• Myynnin kontaktinhallinta ja asiakashistoria



Mikä tekee onnistuneen startin?

• Selkeä tavoite
• Pala kerrallaan, maaliin asti, kaupalliset tulokset

• Realistinen resurssi- ja aikavaraus
• Sisällöt, kampanjasuunnitelmat, myynti (!)

• Uuden oppiminen: sp-työkalut, liidipisteet ja automaatio

• Taustatekniikka (kumppani?): web-seurantaskripti, 
lomakkeet, tiedonsiirto

• Suora kommunikaatio
• Säännöllinen seurantapalaveri

• Ongelmat heti pöydälle



Kampanja (B2B)

 Tavoite ja suunnitelma: kohderyhmä - sisältö - toiminta

 Kohderyhmän valinta

 Kampanjan sähköpostiviestit

 Linkitys web-sisältöön

 Web-lomakkeet (CTA)

 Web-pisteytys

 Liidinostot myyntiin

 Jälkihoito-sähköpostit

 Kampanja-seuranta ja analyysi



Uutiskirje

 Postituslista(t)

 Sähköposti-viestipohja

 Uutiskirje-viesti

 Linkitys web-sisältöön

 Web-pisteytys

 Liidinostot myyntiin

 Jälkihoito-sähköpostit

 Uutiskirjeen seuranta ja analyysi



Web-kävijäseuranta

 Seurantaskrpti

 Web-lomakkeet

 Web-sivuston pisteytys

 Liidipisteet

 Liidinostot myyntiin

 Jälkihoito-sähköpostit

 Seuranta ja analyysi



Asiakashallinta [optio]

 Liidinostot myynnille

 Myynnin kontaktinhallinta

 Asiakashistoria



Tekniikan valmistelu
Web-sivustolle

 Sivuston kävijäseuranta (skripti kuten Analytics)

 Sivuston pisteytys (tärkeät vrs läpikulkusivut)

 Sivuston CTA-lomakkeet (uutiskirjeen tilaus, yhteydenotto)

Vine-palveluun

 Lomakkeiden automaatiot

 Muut automaatiot (liidinostot, dripit)

 Sähköpostipohjat yritysilmeen mukaan

 Kohderyhmien lataus ja segmentointi: asiakas- ja 
markkinointirekisteri, täydennys Asiakastieto



Automaation hyödyt

LISÄÄ MYYNTIÄ

• Myynti saa parhaat myyntivalmiit 
liidit heti työstettäväksi

• Oikeat kontaktit: kävijäseuranta 
tunnistaa aktiivisimmat asiakkaat 
henkilöinä

• Lisää päättäjiä kohderyhmiin > 
lisää kävijöitä sivustolle

• Kampanjaviestien ja 
uutiskirjeiden teho paranee 
jälkiviesteillä

• Nurturointi pitää mielessä ja 
aktivoi myös kampanjoiden 
välissä, asiakas ei 
unohda/unohdu

TEHOKAS PROSESSI

• Liidikone käynnissä 24x7

• Turha käsityö jää pois

• Markkinointiviestinnän tiedot 
yhdessä paikassa excel-hässäkän 
sijaan

• Reagointi asiakkaiden reaktioihin 
ilman viiveitä

• Mittareilla läpinäkyvyys 
markkinoinnin tuloksiin





Markkinoinnin automaatio (MA)

• Markkinoinnin automaatio on yleisnimitys tekniikoille, 
joiden avulla yritykset voivat automatisoida 
markkinoinnin rutiineja sekä markkinointiviestintää.

• Rakennuspalikat
• Markkinointirekisteri

• Sähköpostimarkkinointi

• Kävijäseuranta

• Lomakkeet

• Liidipisteytys

• Automaatiosäännöt

• Liidijakelu

• Asiakasnäkymä: pisteet, historia, toimenpiteet



Kävijäseuranta kerää tietoa web-sivujen 
vierailuista henkilötasolla. 

Henkilön tunnistus tapahtuu joko 
tilauksen yhteydessä tai personoitujen 

sähköpostiviestien linkkien avulla.



Web-sivujen pisteytys auttaa erottamaan 
aktiiviset asiakkaat satunnaisista selaajista.

Tärkeät sivut (asiakastarina, hinnasto, tuote-
esittely...) antavat kävijälle enemmän pisteitä 

kuin läpikulkusivut.



Autiomaatiosäännöt käynnistyvät halutusta 
tapahtumasta, tässä esimerkissä asiakkaan 

vierailusta kampanjasivulla. 
Tämä sääntö tarkistaa asiakkaalle kertyneet 
liidipisteet ja tekee niiden perusteella joko 
liidinoston myyjälle tai lähettää asiakkaalle 

lisätietoja sähköpostilla.





Markkinointirekisterin lähtötilanne?

Excelöintiä ja käsityötä

Pirstaleinen tieto eri järjestelmissä

Huomio tekniikkaan vrs viestintään

Tieto vanhenee nopeasti, kuka ylläpitää

Henkilökontakteja liian vähän

Sähköpostiosoitteet puuttuvat

Postituslistan orgaaninen kasvatus hidasta

Postituslistat vrs segmentit

Markkinointiviestien palaute hukkuu



MARKKINOINNIN JA MYYNNIN YHTEISPELI

Viemme yrityksiä lähemmäksi asiakkaitaan 
työkaluilla, jotka saavat markkinoinnin ja myynnin 
pelaamaan yhteen.

KATTAVA, KETTERÄ, KOTIMAINEN

Mutkaton palvelumme on helppo käynnistää ja 
käyttää. Voit aloittaa muutamalla käyttäjällä ja 
palvelumme skaalautuu tulevien tarpeidesi mukaan.

YHDESSÄ MAALIIN

Viemme sinut yhdessä sovittuun maaliin. Meidän 
kanssa et jumitu yhteen taas aikaa syövään 
keskeneräiseen kehitysprojektiin.



LISÄÄ MYYNTIÄ
MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA

Vine Oy
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

010 320 5060
vine.eu


