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Asiakkaat
Asiakasymmärrys ja asiakasprofilointi



Asiakas



KUINKA HYVIN SINÄ
TUNNET ASIAKKAASI?



Kysymyksiä pohdittavaksi:

Mistä asiakkaasi pitävät?
Mikä heitä motivoi elämässä?
Miksi he haluavat ostaa juuri teidän tuotteenne?
Mihin asiakkaan tarpeeseen vastaatte?
Miten hyvin palvelette asiakasta?



Asiakasprofilointi

Asiakashaastattelu
Esim. Survey Monkey, Instagramin story -kyselyt, Facebook-kyselyt. 
Voit tehdä pieniä tai laajempia kyselyitä.

Kysy asiakkaalta matalalla kynnyksellä, aloita dialogi, kasvata sitoutumista.
Asiakasprofilointi

Voi ostaa palveluna, mutta ovat yleensä hintavampia
Sitran Motivaatioprofiilit

Asiakaskäytöksen seuranta jos mahdollista: miten liikkuu verkossa, Google
Analyticsin kävijäpolku, HotJar-pavelu jossa näet miten asiakas liikkuu sivuillasi.

Tapoja lähteä kasvattamaan asiakasymmärrystä:



SITRAN
MOTIVAATIOPROFIILIT

https://www.sitra.fi/julkaisut/fiksu-kuluttaminen-
suomessa-motivaatioprofiilit-apuna-liiketoiminnan-
kehittamisessa/



KENELLE PUHUN?

Valitse pääasiakas ja yksi tai maksimissaan kaksi muuta
alakohderyhmää.

Kun viestit, markkinoit, kerrot tekemisestäsi niin mieti aina,
että kenelle asiakkaalle puhut. Mitkä ovat hänen arvonsa,
mikä häntä puhuttelee.

Ole aito ja kiinnostunut! Inhimillisyys kiinnostaa ja sitouttaa.  

Muista: kukaan ei osta vain tuotetta, vaan myös sen mitä
kaikkea se edustaa ja mitkä ovat arvot sen taustalla. 

 



Sitouta ja ole aktiivinen
Kerro ja viesti siitä mikä on sinusta yrityksesi tärkein viesti, miten vastaat asiakkaan 
tarpeeseen.

Älä unohda perusviestin toistoa, toistoa, toistoa, toistoa...

Osoita, että välität. Jos joku kommentoi kuviasi, muista aina vähintään tykätä
kommentista, parasta olisi kommentoida takaisin. Jos joku tägää yrityksesi, käy
huomiomassa se. Ole aktiivinen somessa asiakkaittesi kanssa. 



Asiakaspalvelu
Asiakas ei ole tullut ostamaan tuotettasi halvan hinnan tai nopean toimituksen
perässä. He ovat ostaneet tuotteen juuri sinulta koska jokin tuotteessasi ja arvoissa
sen takana puhuttelee juuri häntä. Muista arvostaa sitä.

Hyvällä asiakaspalvelulla pääsee todella pitkälle. Ymmärrä ja auta! Silloin saat
varmasti asiakkaan palaamaan uudelleen, ja viestimään asiasta ehkä myös
eteenpäin.



VASTUULLISUUS JA
VAIKUTTAVUUS



UUSI NORMAALI?

The pandemic will bring values
around sustainability into sharp
focus, intensifying discussions and
further polarising views around
materialism, over-consumption and
irresponsible business practices.

McKinsey&Company, State of the Fashion, Corona Update



Kolmen kärki

TARINAN KERRONTA ON
TEKOJEN KERRONTAA

Älä keksi tyhjästä, kerro todellisista
teoista. 

Muista kenelle viestit

Jokaisella viestillä on oltava
kohdeyleisö, mieti kohtaako viestisi
kohdeylöisönsä.
Vaikka edustaisit yritystä, niin aina
ihminen puhuu ihmiselle.

LUNASTA LUOTETTAVUUS

Kerro sitä minkä takana voit seistä,
lunasta lupaukset, ole
johdonmukainen. 



Weecosilla:

Facebook (24 000 seuraajaa)
- Myynnillinen sisältö (tuotteet ja merkit), asiasisältö (esim.
artikkelit ja uutiset), yhteisöllinen sisältö (asiakkaiden luoma
sisältö).

Instagram (21 400 seuraajaa)
- Feed: visuaalisuus ja oikeiden hashtagien käyttö. Jaettu 4
osaan sisältötyypit, joiden toteutumista seurataan.
- Storyt: yhteisöllisyyden aktivointi. Jaetaan sisältöä joihin
meitä tägätty, pyritään aktivoimaan storeissa yhteisöä. 

LinkedIn ja twitter
- Asiasisältö ja oma tekeminen

KANAVAT
Kaikissa ei tarvitse olla aktiivinen! 
Määrittele kanavat mitkä otat haltuun ja niihin omat strategiat.



INSTAGRAM, MITEN VIESTIMME



Kokemuksemme mukaan vahvin kanava aktivoida ihmiset. 

Valitse itselle sopivat perushashtagit ja käytä niitä jokaisessa
postauksessa.

Mieti tarkkaan kieli! 
Case Weecos: käytimme pitkään aluksi enkkua ykköskielenä,
mutta vaihdoimme n. vuosi sitten ykköskieleksi suomen.
Sitoutuneisuus, aktiivisuus ja Instagramin kautta tapahtuva
myynti ovat nousseet merkittävästi.

Ole itse aktiivinen niin paljon kuin pystyt, älä arastele sitä.
Huomioi muita, reagoi, tykkää, kommentoi.

Kokeile! Heitä kysymyksiä, kokeile eri työkaluja (feed, storyt,
reels). Vain näin näet mihin seuraajat tarttuvat ja reagoiva.

Muista tägäykset! Ja varmista, että tägäys toimii, erityisesti
storyssa. Tägäämällä voit saada lisäjakoja.

INSTAGRAM



INSTAGRAM, MITEN HAASTAMME



FACEBOOK
Monipuolisemmat työkalut asiasisällön jakamiseen.

Julkaisut näkyvät paljon harvemmalle joukolle seuraajille, vain
muutama prosentti näkee ne.
Ei siis tarvitse pelätä, että tukkisit seuraajien feediä omilla
päivityksillä.

Tästä syystä Facebookissa voi tulla huomattavasti
vähemmän reagointeja päivityksiin. Seuraa siis päivitysten
statistiikkaa.

Facebookissa voit tehdä saman päivityksen usealla eri kielellä
jos haluat. Weecosilla teemme kaikki aina suomeksi ja
englanniksi.



FACEBOOK, MITEN VIESTIMME



Muistilista
Muista lunastaa lupaukset

Kerro teoista, kerro ihmisistä
Muista olla itse verkossa aktiivinen: jos joku kommentoi, noteeraa se

Muista asakas, kenen kanssa käyt dialogia
Kokeile! Mikä toimii itsellesi tapana viestiä, mihin asiakkaat reagoivat.









KIITOS!

Hanna Lusila
hanna@weecos.com


