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JOHDANTO
Jos myynti- tai markkinointikokemuksesi

markkinoinnin keskeisintä ongelmaa, joista

mitataan kuukausien sijaan vuosissa, muistat

merkittävin on juuri myynnin ja markkinoinnin

ehkä ajan, kun yritysmyynnissä tavoiteltiin uusia

toimintojen erillisyys. Pahimmillaan näiden

asiakkaita messuilta tai puhelimitse kylmillä

kahden siiloutuminen estää yhteistyön, vaikka

soitoilla. Markkinointi puolestaan oli paperisten

työkalut, osaaminen ja yhteiset tavoitteet

esitteiden suunnittelua ja postittamista sekä

olisivatkin hallussa.

tapahtumien järjestämistä.
Tutkimuksen mukaan niillä yrityksillä, joissa ei
Tänä päivänä tilanne on kuitenkin aika lailla

tätä ongelmaa ollut, oli menestyksen takana

toisenlainen. Markkinoinnin rooli kattaa

tasaveroisuus: markkinointia ei pidetty vain

yhä suuremman osan koko asiakkaan

myynnin tukitoimintona (kuten usein on

elinkaaresta ja on pelkän liidien tuottamisen

ollut tapana), vaan ne on nähty yhtenäisenä

sijasta huomattavasti kokonaisvaltaisempaa.

kaupallisena funktiona, jolla on keskeinen

Puhutaankin usein, miten markkinoinnista

vaikutus yrityksen menestykseen.

tehdään palvelua, jonka avulla asiakkaan saamat
kokemukset yrityksestä ovat yhtenäisempiä.

Paljon on kuitenkin vielä niitä yrityksiä,
joissa myynti ja markkinointi ovat toisistaan

Kaikesta tästä huolimatta myynnin ja

erillään. Tilanne kaipaa päivitystä. Tähän

markkinoinnin yhteistyön kehittäminen on vielä

e-kirjaan koostimme ajatuksiamme tilanteen

edelleenkin yksi yleisimmistä organisaatioiden

korjaamiseksi. Ajatusten takana myös tutkittua

kehityskohteista — aivan kuten jo 90-luvulla.

tietoa globaaleista tutkimuksistamme State
of Marketing, State of Sales ja State of the

Näin myös Harvard Business Reviewin mukaan:
Salesforcen tilaamassa High-value Marketing
-tutkimuksessa on kuvattu neljä modernin

Connected Customer.

Myynti ja markkinointi | Mitä on moderni markkinointi?

4

MITÄ ON

MODERNI MARKKINOINTI?

80%
pohjoismaisista
markkinoijista uskoo,
että henkilökohtainen
ja personoitu viestien
kohdistaminen tuo
merkittävää lisäarvoa
markkinointiin.

Moderni markkinointi on selkeään strategiaan ja

Jo 80 % pohjoismaisista markkinoijista

jatkuvaan oppimiseen perustuvia toimenpiteitä,

uskoo, että henkilökohtainen ja personoitu

joiden perimmäinen tarkoitus on kasvattaa

viestien kohdistaminen tuo merkittävää

liiketoimintaa. Kyse ei ole tukitoiminnosta,

lisäarvoa markkinointiin. Siitä huolimatta

vaan liiketoiminnan kannalta kriittisestä

vain 29 % markkinoijista hyödyntää

tekemisestä.

tekoälyä sähköpostiviestien ja nettisivujen
personoinnissa.

Jotta varmasti pysytään mukana liiketoiminnan
nopeasti muuttuvissa tarpeissa, tarvitaan avuksi

Datan tärkeyteen on State of Marketingin

teknologiaa, ja tässä yhteydessä taikasanat ovat

mukaan Pohjoismaissa jo herätty hyvin:

data, tekoäly ja automaatio.

täkäläiset markkinoijat keräävät asiakkaistaan
tietoa keskimäärin 53 eri tietolähteestä, kun

Markkinoinnin automaatiota hyödyntävät jossain
määrin jo lähes kaikki, ja tekoälykin on viimeisen
vuoden aikana lyönyt läpi isossa osassa yrityksiä.
Mielenkiintoista on, että State of Marketing
-tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa tekoälyä
hyödyntää tutkimuksen mukaan vain 38 %
markkinoijista. Luku on yllättävän pieni siihen
nähden, millainen pöhinä aiheen ympärillä
on viimeiset pari vuotta ollut ja miten paljon
esimerkiksi markkinoinnin personoinnista
tekoälyn avustuksella puhutaan.

maailmanlaajuinen keskiarvo oli vain 12.
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Asiakkaita ei segmentoida
vain ryhmien tai titteleiden
perusteella, vaan heitä
tarkastellaan yksilöinä.

Dataa hyödynnetään ja
sen avulla tiedetään, mitä
ihmiset tekevät ja mistä he
ovat kiinnostuneita.

Tekeminen on
nopeatempoista ja
ketterää, ja se perustuu
jatkuvaan oppimiseen.

Haluatko tehdä kauppaa?

Jo olemassa olevaa dataa

Jos jokin ei toimi, kokeillaan

84 % asiakkaista haluaa

rikastetaan esim. ulkopuolisista

toisia toimenpiteitä tai

tulla kohdelluksi ihmisenä, ei

lähteistä saatavalla datalla.

lopetetaan se.

numerona. Tämä on lähes yhtä

Vuonna 2018 toisen käden

tärkeää sekä kuluttajille että

dataa käytti jo iso osa

yritysasiakkaille.

yrityksistä. Kasvu edeltävästä
vuodesta oli yli 10 %, ja
todennäköisesti vuonna

84%
83%

84%

Kuluttajat

Yritysasiakkaat

2019 luku on kasvanut vielä
isommalla harppauksella.

2017
2018

58%

69%
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MITÄ ON

MODERNI MYYNTI?
Moderni myynti on asiakkaan kohtaamista
kaikissa ostopolun vaiheissa. Tietoa asiakkaan
tarpeista, haasteista ja odotuksista kerätään
koko organisaatiosta – niin asiakaspalvelusta,
tuotekehityksestä kuin markkinoinniltakin – ja
tämän tiedon perusteella myynti osaa vastata
toiveisiin, joita ei vielä ole osattu edes esittää.
Tämä on olennainen osa modernia myyntiä,
ja kuten State of the Connected Customer
-tutkimuskin osoittaa, sitä myös odotetaan koko
ajan enemmän – myös yrityspuolella.

69%
yritysasiakkaista odottaa
samanlaisia ostokokemuksia
kuin verkkokaupassa esimerkiksi juuri hänelle
personoituja suosituksia.

Myynti ja markkinointi | Modernin myynnin piirteitä
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MODERNIN

MYYNNIN PIIRTEITÄ
1

Yhteistyö eri organisaatio-osien kanssa on
tiivistä ja tiedonkulku aktiivista & saumatonta.
Ilman osastojen välistä yhteistyötä on myyjien
mahdotonta saada selkeää kokonaiskuvaa
ostoprosessin eri vaiheista.
State of Sales -tutkimuksen mukaan 73 %
myyntitiimeistä uskoo eri osastojen välisen
yhteistyön olevan myyntiprosessin kannalta
kriittisempää kuin koskaan ennen. Valitettavan
monessa yrityksessä yhteistyö kuitenkin on
vaikeaa käytössä olevalla teknologialla. Ja se
myös näkyy asiakkaille.

59%

asiakkaista kokee viestivänsä
eri osastojen kanssa yhden
yrityksen sijaan

Myynti ja markkinointi | Modernin myynnin piirteitä
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Dataa hyödynnetään läpi koko asiakkuuden

Tällä hetkellä puolet (50 %) tiimeistä

elinkaaren. Esimerkiksi markkinoinnin datasta

hyödyntää dataa tuottaakseen reaaliaikaisia

tai tuotteiden käyttötiedoista saadaan vinkkejä

ja paikkansapitäviä ennusteita. Jäljelle

lisämyyntiin.

jäävästä puoliskosta 34 % luo ennusteita
sekä intuitioon että datapohjaisiin

Myyntiedustajista huikeat 81 % uskoo,

näkökulmiin perustuen. Enää vain 16 %

että päästäkseen hyviin tuloksiin on eri

tiimeistä luottaa pelkkään mutu-tuntumaan.

osastoilla oltava käytössään yhtenäistä dataa

34%

ostoprosessin alusta loppuun. Silti vain alle
puolet (49 %) yrityksistä ilmoittaa omaavansa
täysin integroidut järjestelmät. Nämä yritykset
tuplaavatkin mahdollisuutensa menestyä muihin
verrattuna.

uskoo ennustamisessa
intuition ja datan
yhdistelmään

16%
ennustaa intuitiolla

50%
käyttää dataa
ennustamiseen

Myynti ja markkinointi | Modernin myynnin piirteitä
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Myynnin roolitus on tarkoin mietitty. Kenen
vastuulla on uusien asiakkaiden hankinta? Kuka
hoitaa strategisia avainasiakkaita? Mikä rooli
varmistaa maksimaalisen hyödyn asiakkaan
investoinnille?
State of Sales -tutkimus paljastaa karvaan
totuuden: myyntiedustajat käyttävät työajastaan
vain kolmasosan itse myymiseen, ja 2/3 ajasta
puolestaan hurahtaa muuhun kuin varsinaiseen
myyntityöhön: liidien priorisoimiseen, sisäisiin
palavereihin ja koulutuksiin, valmisteluun ja
suunnitteluun.
Onkin erittäin tärkeää sopia roolitus selkeäksi,
jotta kaikki tietävät omat vastuunsa – ja myös
siksi, ettei asiakasta pallotella turhaan ihmiseltä
toiselle.

78 % YRITYSOSTAJISTA
HALUAA MYYNNIN TOIMIVAN
MYÖS LUOTETTUINA
NEUVONANTAJINA, JOTKA
YMMÄRTÄVÄT HEIDÄN
LIIKETOIMINTAANSA JA
LISÄÄVÄT SEN ARVOA.
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MARKKINOINTI + MYYNTI =
Asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu nykyään

kannattaa palvella eri yhteyksissä: hänelle

omasta halustaan. Hyvä asiakastyytyväisyys

nopeasti eikä kilpailu tunne maarajoja,

esimerkiksi ei markkinoida palvelua, jonka hän

näkyy siis suoraan yrityksen tuloksessa. Kun

joten paras ajankohta kehittää myynnin ja

on juuri ostanut ja samoin tiedetään, jos hänellä

markkinointi tepsii kohderyhmään, antaa yritys

markkinoinnin saumatonta yhteispeliä oli

on ollut ongelmia jonkin tuotteen kanssa.

itsestään ﬁksun ja asiakkaistaan kiinnostuneen

eilen. Toiseksi paras on tänään. Myynnin ja

kuvan, mikä panee potentiaaliset asiakkaat

markkinoinnin yhteistyö kun vaikuttaa tuloksiin

Kun asiakkaalle tarjotaan hänelle sopivia

etenkin kahta eri reittiä. Nämä ovat:

tuotteita tai palveluita juuri hänen käyttödatansa

myös arvostamaan kyseistä brändiä.

perusteella, on asiakaskokemus parempi. Ja mitä

Datan hyödyntäminen markkinoinnissa on

ASIAKASKOKEMUS

parempi asiakaskokemus on, sitä tyytyväisempiä

nykyään jo niin perusasia, että sen käyttämättä

Kun myynti ja markkinointi keskustelevat

ovat asiakkaat. Ja tyytyväinen asiakas on aito

jättäminen vaikuttaa asiakaskokemukseen

keskenään, kaikkien tiedossa on, miten asiakasta

oikea brändilähettiläs, joka markkinoi brändiäsi

negatiivisesti.

83%

69%

59%

89%

82%

82%

asiakkaista kertoo,
että yksi huippuhyvä
kokemus nostaa
rimaa myös muille
yrityksille

66%
asiakkaista on
valmis maksamaan
enemmän hyvästä
kokemuksesta

Yritysostajat

asiakkaista sanoo
yrityksen tarjoaman
asiakaskokemuksen
olevan yhtä tärkeä
kuin sen tuotteet ja
palvelut

73%

Kuluttajat

84%
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LIIKEVAIHTO
Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö lisää myyntiä
uusille ja nykyisille asiakkaille. Käytännössä
myynnin kasvuun vaikuttaa liidikannan
kasvu sekä uusien myyntimahdollisuuksien
lisääntyminen, kun markkinointi osaa ohjata
oikeat kontaktit oikeassa vaiheessa eteenpäin
myynnille.
Sekä asiakaskokemus että liikevaihto ovat
tärkeitä pitkällä aikavälillä ja vaikuttavat viivan
alla näkyvään tulokseen. Jos et usko myynnin ja
markkinoinnin yhteistyöhön, kannattaa miettiä,
millaisen tuloksen yrityksellesi haluat.

Myynti ja markkinointi | Käytäntö vs. kuvitelmat
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KÄYTÄNTÖ VS. KUVITELMAT
Käytännössä myynnin ja markkinoinnin
yhteistyö on valitettavan usein siiloutunutta:
markkinointi tekee omia toimenpiteitään, joista
ei juurikaan viestitä myynnille, eikä myynti koske
markkinoinnin kvaliﬁoimiin liideihin.
Syynä on yleensä se, etteivät myynti ja
markkinointi arvosta toisiaan eivätkä osaa
tietämättömyyden ja/tai haluttomuuden
takia kantaa toisen osapuolen toimenpiteisiin.
Kun informaatio ei kulje eikä yhteistyöstä ole
tietoakaan, ei hyötyjäkään pystytä realisoimaan.

NÄIN B2B-MARKKINOIJAT
KUVAILEVAT YHTEISTYÖTÄÄN
MYYNTITIIMIN KANSSA

54%
Tekee yhteistyötä
myynnin kanssa

52%

Jakaa myynnin kanssa samat
tavoitteet ja mittarit

51%

Asiakasdata kulkee
sujuvasti tiimien välillä

Yhteistyön aloittaminen ei kuitenkaan ole
mahdotonta, eikä vaikeaakaan, jos vain
tahtotila on olemassa. Lukujen valossa
todellista yhteistyötä tekevät yritykset ovat
vielä vähemmistössä, mutta vähemmistöön
kuuluminen kuitenkin kannattaa

Myynti ja markkinointi | Vastuut selviksi
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VASTUUT SELVIKSI
MYYNTI – TEE TÄMÄ!

MARKKINOINTI – HUOLEHDI TÄSTÄ!

Myynnin ensisijainen tehtävä on käydä

Markkinointi vastaa omalta osaltaan

markkinoinnin kanssa keskustelu yhteisistä

asiakasdatan keräämisestä esim. verkkosivuilta,

tavoitteista, vaadittavista toimenpiteistä sekä

sosiaalisesta mediasta ja uutiskirjeestä.

rooleista ja odotuksista molemmille osapuolille.

Markkinoinnin pitää myös miettiä yhteisten
tavoitteiden pohjalta, miten tarvittava data

Myynnin tulee myös pitää markkinointia ajan

tuodaan myynnille oikeaan aikaan ja paikkaan.

tasalla kaikista markkinoinnin toimenpiteisiin
mahdollisesti vaikuttavista asioista, kuten

Olennaista onnistumisessa on se, että

tarjouksista, tilauksista ja reklamaatioista. Ilman

markkinointi ottaa vastuun asiakkuuksien

tätä tietoa ei markkinointi pysty kohdentamaan

seurannasta ja tuottaa jatkuvasti myynnille

tekemistään oikein, mikä vaikuttaa väistämättä

tietoa. Näin se auttaa myyntiä hallitsemaan

asiakaskokemukseen.

asiakkuuksia kaikissa vaiheissa.

üü Yhteiset tavoitteet

üü Yhteiset tavoitteet

üü Tarvittavat toimenpiteet

üü Tarvittavat toimenpiteet

üü Vastuut

üü Vastuut

üü Aikataulut

üü Aikataulut

üü Tarjoukset

üü Data kokoon

üü Tilaukset

üü Data myynnille

üü Reklamaatiot

Myynti ja markkinointi | 2 askelta toimivaan yhteistyöhön
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2 ASKELTA

TOIMIVAAN YHTEISTYÖHÖN
1.

PROSESSIT KUNTOON

2.

TEKNOLOGIA AVUKSI

Kaiken lähtökohta on yhdessä sovitut prosessit,

Toimiva yhteistyö ei välttämättä aina vaadi

jotka perustuvat asiakkaan ostopolkuun. Näin

teknologiaa, mutta yhteinen järjestelmä tekee

molemmat osapuolet tietävät, milloin on oikea

yhteistyöstä kaikin tavoin sulavampaa. Jotta

hetki siirtää asiakas myynnille ja mitä kaikkea

prosessit toimisivat saumattomasti ja yhteistyö

tätä ennen on pitänyt tapahtua. Kun yhteiset

toteutuisi käytännössä, tulee markkinoinnilla olla

pelisäännöt on sovittu, myynnin ei tarvitse

käytössään tarvittavat välineet datan keräämistä

tehdä taustatyötä ja se voi luottaa siihen, että

varten sekä pääsy myös myynnin järjestelmiin.

markkinointi toimittaa sille relevantteja liidejä.

Ihannetilanteessa sekä myynti että markkinointi
käyttävät yhteistä järjestelmää jokapäiväisessä
työssään, tasa-arvoisesti ja samoilla yhdessä
sovituilla säännöillä.

Ehkä olisikin paikallaan koota vihdoin kokonaan uusi, kaupallinen organisaatio, jossa sekä
myynti että markkinointi toimivat saman johdon alaisuudessa.
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ABM ELI

ACCOUNT BASED MARKETING
Ostopäätöksiin osallistuu yrityksissä usein suuri

Vaikka kyse onkin ennen kaikkea yhteisistä

joukko erilaisia päätöksentekijöitä, hiljaisia

prosesseista ja toimintatavoista, ei työkalujen ja

vaikuttajia sekä myös portinvartijoita. Myynnin

teknologian merkitystä sovi väheksyä. Myynnin

on vaikea tavoittaa heitä kaikkia, joten tärkeäksi

ja markkinoinnin käyttämien järjestelmien

nousevat markkinoinnin ja teknologian roolit.

on pystyttävä keskustelemaan keskenään
siten, ettei olennainen tieto jää roikkumaan

Account Based Marketing -keskusteluun on

sitä tarvitsevien näkymättömiin. Ihanteellisinta

kuitenkin monesti lähdetty nimenomaan

tietysti on, jos kaikki käyttävät samaa

teknologianäkökulmasta, vaikka oikeasti kyse

järjestelmää.

on paljon muustakin: parhaimmillaan ABM
kytkee (vihdoin!) myynnin ja markkinoinnin

Myös yhteiset mittarit ovat tärkeitä, jotta

yhteen konkreettisella tasolla, joka tuottaa myös

nähdään, miten tekemisessä on onnistuttu.

tuloksia.

Markkinoinnin mittareita voivat olla esim.
se, kuinka moni asiakkaista on lukenut tietyn

Monista hyvistä oivalluksista huolimatta Account

sisällön tai saatu paikalle tapahtumaan.

Based Marketing typistyy usein yksittäisiksi

Olennaisin mittari on kuitenkin oikean

kampanjoiksi, joita markkinointi puuhastelee

päätöksentekijän tavoittaminen.

itsekseen myynniltä saatujen asiakaslistojen
perusteella. Parhaiten ABM kuitenkin toimii, kun

Koska myyntisykli voi kestää parikin vuotta,

myynti ja markkinointi suunnittelevat yhdessä,

on markkinoinnin tärkeä rooli olla myynnin

mitä kussakin asiakkuudessa tehdään ja miten

tukena koko tämän ajan ja altistaa potentiaalista

asiakasta lähestytään.

asiakasta yrityksen viestinnälle pitkin matkaa.

Myynti ja markkinointi | Case Adidas
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CASE ADIDAS
Verkkokauppaviestinnän isoin ongelma on

Adidaksesta voisi moni yritys ottaa mallia

se, ettei se yleensä kuulu oikein kenenkään

– oli kyse sitten B2B- tai B2C-puolesta.

vastuulle: verkkokauppa ei ole markkinoinnin

Markkinoinnin asiantuntemus mahdollistaa

reviirillä eikä myynti osaa hoitaa sitä oikein.

verkkokauppaviestinnän kokonaisvaltaisen

Vaikka verkkokaupalla voitaisiin saada

kehittämisen ja auttaa myynnin kasvattamisessa

hyvää tulosta, jää siitä viestiminen usein

merkittävästi. Kuitenkin vain markkinoinnin

vähän retuperälle – ja vain siksi, ettei sitä ole

ja myynnin yhteistyöllä varmistetaan, että

korvamerkitty kenenkään (asian osaavan)

sekä uudet että vanhat asiakkaat löytävät

vastuulle.

verkkokauppaan.

Hyvä esimerkki onnistuneesta
verkkokauppaviestinnästä on urheiluvaate
- ja välinevalmistaja Adidas. Yritys mietti
uudelleen asiakaspolkunsa, jossa verkkokauppa
on osa kokonaisuutta. Tämän seurauksena
yrityksen tulos on noussut aivan uusiin
sfääreihin.

Lue lisää Adidaksen
voittotarinasta!

Myynti ja markkinointi | Case VMware
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CASE VMWARE
VMware on yli 20-vuotias pilvipalveluita tarjoava

Yhteinen näkymä ja helposti tuotettavat raportit

yritys, joka auttaa asiakkaitaan parantamaan ja

mahdollistavat sen, että molemmilla osapuolilla

ketteröittämään omia digitaalisia ympäristöjään

on reaaliaikainen tieto siitä, missä asiakkuudet

datanhallinnan, integraatioiden ja turvallisuuden

kulkevat ja mikä on niiden tilanne.

avulla.
Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön tulokset
VMware on onnistunut yhdistämään myynnin

ovat olleet huikeita: ROI on kasvanut 641 % ja

ja markkinoinnin niin, että molemmilla on

tuottavuus on kasvanut 20 %. Lisäksi myynti

yhtäläinen näkymä ostajan polkuun pitkin

pääsi liiditavoitteiseensa, ja itse asiassa jopa

matkaa. Asiakkaalle tämä näkyy niin, että heidän

tuplasi sen.

kanssaan viestitään personoidusti, oikeista
asioista ja oikeaan aikaan. Tämä onnistuu,
koska markkinointi ja myynti toimivat rinnakkain
yhdessä järjestelmässä.
Käytännössä markkinoinnin tehtävänä on
lämmitellä liidejä siihen pisteeseen, että ovat
myynnille relevantteja. Näin myynti voi tarttua
suoraan lämpimin liideihin ja kasvattaa myyntiä
paljon aiempaa nopeammin ja helpommin,
koska markkinointi on jo tehnyt hyvän
taustatyön.

Kiinnostuitko? Lue lisää!

Myynti ja markkinointi | Muista mitata onnistumista!
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MUISTA

MITATA ONNISTUMISTA!
Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön onnistumista

Tänä päivänä on kuitenkin tarjolla puhtaasti

kannattaa seurata ja mitata. Mittaamisen yksi iso

markkinoinnin analytiikkaan keskittyviä ratkaisuja,

ongelma on se, että markkinoinnin ROIn osoittaminen

joissa tieto tuodaan tärkeimmistä markkinoinnin

voi toimialasta riippuen pisimmillään jopa vuosia. Sitä

lähteistä reaaliaikaisesti raporteille. Jokaisen

paremmalla syyllä mittaaminen kannattaa aloittaa jo

markkinoijan pitäisi vaatia, että heillä on käytössään

tänään: vain näin on kahden vuoden kuluttua jotain,

moderni markkinoinnin analytiikka. Sen avulla myös

mitä tutkia!

yhteistyö myynnin kanssa sujuu, kun lukuja ja faktoja
voidaan tarkastella ymmärrettävässä muodossa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että myös lyhytkestoinen
mittaaminen tarjoaa arvokasta tietoa markkinoinnin

MUISTA TÄMÄ!

tehokkuudesta ja tuottavuudesta: melko nopeasti

Pitää vain olla kärsivällisyyttä mitata erilaisia asioita,

nähdään, miten onnistutaan kasvattamaan kaupan

vaikka tuottoa ei näekään heti. Vain mittaamalla

kokoa ja tavataanko myyntikäynneillä oikeita ihmisiä.

tiedetään, millaiset toimenpiteet toimivat ja niitä
voidaan verrata muihin samankokoisiin investointeihin.

Toinen syy, siihen miksi markkinointia ei mitata ja

Tämä auttaa tekemään päätöksiä siitä, millaiseen

analysoida kokonaisvaltaisesti, on tiedon tuottamisen

markkinointiin kannattaa satsata.

hankaluus.
Jos tieto pitää kerätä useasta eri lähteestä

Datorama - Tutustu modernin

manuaalisesti ja sen jälkeen yhdistellä ja jalostaa

markkinoinnin analytiikkaratkaisuun

eteenpäin, on työmäärä usein suurempi kuin
siitä saatava hyöty. Joskus taas mittaustulosten
saaminen kestää viikkoja, mikä on nopeasyklisessä
markkinoinnissa liian pitkä aika.
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JA NYT HOMMIIN!
Tekisikö mielesi jo kääriä hihat ja kutsua
toinenkin osapuoli paikalle? Tässä vielä kolme
kohtaa, joita seuraamalla myynti ja markkinointi
pääsevät timanttiseen lopputulokseen.

1. TAHTOTILA
Luo yhteinen tahtotila, ja tee myynnistä
ja markkinoinnista yhdenvertaiset
keskustelukumppanit.

2. TAVOITTEET JA SUUNNITELMA
Kokoa yhteinen näkemys siitä, mitä tavoitellaan
ja mitä halutaan mitata.

3. SEURANTA
Seuraa tekemistä ja tuloksia. Muuta suuntaa
tarpeen vaatiessa nopeastikin.
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HALUATKO

TIETÄÄ LISÄÄ?
Haluatko tietää lisää siitä, kuinka Salesforce
voi auttaa sinua onnistumaan myynnin ja
markkinoinnin yhteistyön kehittämisessä?
Ota yhteyttä tiimiin ja varaa aika keskustelulle:
msalo@salesforce.com
+358 (0) 43 824 7248

... Tai lue lisää vinkkejä blogistamme!
www.salesforce.com/ﬁ/blog/

Seuraa meitä myös Twitterissä ja Facebookissa:
@SalesforceFI | SalesforceFI

KIITOS

