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Tehosta tapahtuman tiedonkeruuta ja varmista 
hyvä lopputulos Procoden kävijähallinnan pal-
veluilla. Käytämme toteutuksissa nykyaikaisten 
viivakoodi- ja mobiiliratkaisujen yhdistelmää. 

ContactMate on kätevä mobiilisovellus reaaliaikaiseen 
kävijätiedon keruuseen messuosastolla tai tuote-esittely-
pisteessä. Sovellus toimii iOS- ja Android-laitteilla.

Voit muokata noudettuja tietoja mobiililaitteella, ja tehdä 
muistiinpanoja. Tiedot tallentuvat Procoden palvelimelle 
kävijälistalle, josta voit käydä selailemassa ja hakemassa 
niitä reaaliajassa jatkotoimenpiteitä varten.

ProLydia on tehokas ja helppokäyttöinen mobiiliratkaisu 
osallistumisten rekisteröitiin ja pääsylippujen tarkasta-
miseen tapahtumissa. 

Laitteistona käytetään skannereita, joilla koodien luen-
ta sujuu vaivattomasti ja joutuisasti myös isojen kävijä-
määrien kanssa.

Ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä juuri Sinun 
tapahtumaasi sopiva kävijähallinnan ratkaisu!
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Triathlonista seitsenotteluun – oletko jo 
uuden markkinoinnin valmennuksessa?

Datan murros
Analoginen media- ja suoramarkkinointi käytti 
sen ajan mittapuun mukaan paljon dataa. Määrä 
oli hitaasti kasvavaa, otantaperusteista, harvaa ja 
koski suuria joukkoja kuluttajia. Markkinatutkija oli 
markkinoijan pääneuvonantaja.

Tänään markkinoijan käsittelemä data on rä-
jähdysmäisesti kasvavaa, reaali-aikaista, tiheä-
tä ja yksittäisiä kuluttajia tai päättäjiä koskevaa. 
Kyselykaavakkeet ovat väistyneet, ja data on nyt 
jokapäiväisen palvelu- ja tuotekäytön automaat-
tinen pakokaasuilmiö. Analyytikot, datatieteilijät ja 

Kuva kertoo lopputulokset, kun yksi markkinoinnin seitsemästä kriittisestä osa-alueesta ei ole hallussa

-muotoilijat ovat vähäeleisesti korvanneet markki-
natutkijan.  

Kaiken keskellä markkinoija harjoittelee kiries-
sään uutta pakollista valtakieltä – sitä, jolla käy-
dään satojatuhansia henkilökohtaisia keskusteluja 
yksittäisten kuluttajien kanssa. Oikea-aikaisesti ja 
merkityksellisesti, toisin sanoen personoidusti.

Mutuilun kuolema
Markkinointi menestyi ennen datamurrosta, kun 
hallitsi kolme osa-aluetta: luovat sisällöt, kanavat 
ja kohderyhmät.  Jos yksi osaamisalue ontui, mark-
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kinointi karahti karille: kohderyhmä olikin liian pie-
ni, viesti ei puhutellut tai mediassa budjetti kului 
hukkakontakteihin.

Sama sääntö pätee yhä: yhden markkinoinnin 
osa-alueen heikko hallinta romahduttaa lopputu-
loksen. Ero on se, että vaadittava osaaminen on 
nyt uutta ja moninaisempaa – markkinoinnin 
pakolliset osaamisen alueet ovat  yli tuplaantu-
neet kolmesta seitsemään.  

Menestyvään markkinointiin tarvittavien osaa-
misalueiden kasvu lisää markkinoinnin monimut-
kaisuutta ja samalla riskejä. Lyhyt matikka kertoo, 
että vapaasti mutuileva markkinoija saa kolme 
asiaa menemään oikein yhdessä tapauksessa kah-
deksasta. Seitsemän asian variaatioita on 128 – ja 
vain yksi niistä johtaa oikeaan lopputulokseen. Ai-
kaisemmin nopanheittäjä-markkinoijalla oli seitse-
män teoreettista tapaa mokata ja yksi tapa onnis-
tua, nyt tarjolla on 127 tapaa mokata ja edelleenkin 
vain yksi tapa onnistua.

Seitsenottelu ei salli keskeyttämisiä
Markkinoinnin johtoon palkataan onneksi useim-
miten osaajia, harvemmin nopan heittäjiä. Liioitel-
tu esimerkki auttaa ymmärtämään, miksi markki-
nointi vaatii tänä päivänä monin verroin syvempää 
ja laajempaa osaamista kuin vielä 2000-luvun 
alussa –  aikana, jolloin kuluttajakäyttäytymistä ei 
vielä ollut sekoittanut kolme miljardia älypuhelin-
ta, joita käytetään keskimäärin 80 kertaa päivässä 
(ennuste vuodelle 2020 on 6,1 miljardia).

Avaus on tasan kymmenen vuoden ajan kehittä-
nyt asiakkaittensa markkinointia. Yritys on vuodes-
ta 2007, älypuhelimen syntymävuodesta saakka, 

rakentanut seitsemää osaamisaluetta, joiden avulla 
se on auttanut asiakkaitaan perin pohjin muutta-
maan ja kehittämään tapaansa markkinoida. 

Tiivistin Avauksen 10 vuoden oppitien tähän 56 
palasesta muodostuvaan kuvaan. Se on kuva uu-
desta pelikentästä, jossa markkinoinnin kilpalajit 
ovat lisääntyneet kolmesta seitsemään. Nyt tulisi 
valmistautua huippupisteiden keräämiseen jokai-
sessa. Yhdenkin lajin keskeytys pudottaa pelistä 
pois.
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CDO myyjänä, markkinoijana ja asiakaspalvelijana

Asiakas toiminnan keskiöön. Helpommin sanottu kuin 
tehty. CDO (Chief Digital Officer) on kokemukseni 
mukaan muutosjohtajan rooli, jossa haetaan uusia 
keinoja palvella asiakasta monikanavaisessa maail-
massa. Digitalisoituminen ei tapahdu umpiossa ja 
haluankin korostaa digitaalisen ja henkilökohtaisen 
palvelun yhteispelin merkitystä. Näin ollen CDO:n yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa toimiva yhteis-
työmalli talon sisällä, jotta digitaaliset palvelut ovat 
osa kokonaisuutta, eivät erillisiä siiloja. 

Tarkastelen CDO:n roolia vahvasti kuluttajaliike-
toiminnan näkökulmasta. Samaan hengenvetoon 
kuitenkin totean, että digitalisoitumisessa on kyse 
ihmisille tuotettavista ratkaisuista ja tämä H2H-
näkökulma pätee myös yritysliiketoiminnan puolella. 
Palvelukehitys online-ympäristössä jakautuu DNA:n 
liiketoiminnassa käytännössä kolmeen osa-alueeseen: 
online-asiakaspalveluun, -myyntiin ja -markkinointiin.

Online-asiakaspalvelun tehtävänä on auttaa ku-
luttajaa eri vaiheissa asiakaspolkua: antaa tietoa eri 
vaihtoehdoista, kun asiakas harkitsee uuden tuotteen 
tai palvelun ostoa, auttaa tuotteen käyttöönotossa, kun 
se on hankittu, palvella erilaisissa asiointitilanteissa, 
kuten laskutusepäselvyyksissä ja osoitteenmuutostilan-
teissa. Digitaalinen asiakaspalvelu ei rajoitu ainoastaan 
dna.fi–palveluun, vaan asiointia tapahtuu paljon myös 
sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi uusien puhe-
linmallien lanseerauksista ja tuotteiden saatavuudesta 
käydään aktiivista keskustelua Facebookissa ja Twitterissä. 

Online-myynnin kehitys tarkoittaa käytännössä 
verkkokaupan jatkuvaa kehitystä dna.fi:ssa sekä uu-
sien luovien ratkaisujen luomista siellä, missä asiakas 
luontevasti haluaa DNA brändiltä ostaa – tästä esimerk-
kinä chat-palveluiden kehitys kolmannen osapuolen 
verkostoissa. Näin asiakas voi teoriassa ilmaista halunsa 
uuteen laajakaistaliittymään samassa palvelussa, jossa 
hän tekee muuttoilmoituksen uuteen osoitteeseen. 
Tällä hetkellä chat-palvelu vaatii taakseen aina ihmisiä 
ja palveluprosessin. Tulevaisuudessa osa keskusteluis-
ta hoidetaan varmasti tekoälyn ja automatisoitujen 

prosessien avulla, vaativimmat ja monimutkaiset 
palvelupyynnöt ihmisten toimesta. 

Online-markkinoinnissa vain mielikuvitus on rajana. 
Asiakkaan kohtaamispisteiden kirjo kasvaa koko ajan 
ja data antaa älykkyyttä sekä asiakkaan nykytilasta 
että toiveista ja tarpeista. Asiakaspolkujen optimointi 
analytiikan avulla on digitaalisen markkinoinnin pe-
rustehtävä. Mitä paremmin ymmärrämme asiakkaan 
tarpeen, sen paremmin voimme tarjota oikeaa sisältöä, 
oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Markkinointi tuntuu 
parhaimmillaan palvelulta tai hyvältä viihteeltä, ei 
push-viestiltä tai yleiseltä myyntipuheelta.

Jokaisen edellä esitellyn osa-alueen taustalla on osaa-
va ja motivoitunut tiimi, joka on kiinnostunut uusista 
digitaalisista mahdollisuuksista. Ketterä kokeilukulttuuri 
ja epähierarkkinen organisaatio takaavat motivaation 
nopeisiin, innovatiivisiin kokeiluihin asiakasta kuunnellen. 
Onnistuneet kokeilut jatkavat elämäänsä perustekemi-
senä ja tehottomat, toimimattomat konseptit tapetaan 
– molemmissa tapauksissa tiimin osaaminen kasvaa. 
CDO:n tehtävä on antaa tiimille suunta liiketoiminnan 
tavoitteiden viitekehyksessä, mahdollistaa tiimille paras 
mahdollinen työskentely-ympäristö, innostaa kokeile-
maan uutta ja juhlistaa onnistumisia.
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