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Myynti ja markkinointi saavuttavat parempia tuloksia ystävinä kuin 
vihollisina. Siitä huolimatta monissa B2B-yrityksissä ne yhä kilpailevat 
tuloksista ja puolustavat linnakkeitaan myyntipolun eri vaiheissa. 

CRM:n eli asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä markkinoinnin 
automaation yhdistäminen auttaa tiimien yhteisen pelikirjan 
rakentamisessa. Onhan kaikilla lopulta sama tavoite: myynnin 
kasvattaminen. Jotta voit tiivistää myynnin ja markkinoinnin 
yhteistyötä, kannattaa siis tuoda yhteen molempien käyttämät työkalut.

Integroitu markkinoinnin automaatio vapauttaa CRM:ssä piilottelevan 
datan. Se auttaa mukauttamaan markkinointia, lisää tehokkuutta ja 
pitää tiimit ajan tasalla. Yhteydenpito asiakkaisiin alkaa hehkua  
uutta lämpöä.

Mitä markkinoinnin automaation ja CRM:n integraatiosta  
kannattaa tietää? Tämä e-kirja käy läpi yhdistämisen vaiheet askel 
askeleelta. Keskitymme siihen, mitä arvoa CRM ja markkinoinnin 
automaatio yhdessä tuovat, ja miksi onnistuminen edellyttää yhtä, 
jaettua tiedonlähdettä. Listaamme myös käyttöönottovaiheen  
tärkeät kysymykset.

Seuraavissa luvuissa kerromme, miten voit tuoda tiimejä lähemmäs 
toisiaan ja vauhdittaa samalla liidien generointia, nostaa ROI-astetta 
ja analysoida kampanjoiden onnistumista. Arvaatkin ehkä jo, että 
taustalla on markkinoinnin automaation ja CRM:n dynaaminen duo. 

Tiivistä markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä 
integroidulla markkinoinnin automaatiolla

JOHDANTO

57% 
parhaiten menestyvistä 
markkinointiorganisaatioista käyttää 
markkinoinnin automaatioalustaa.

Salesforce State of Marketing
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Markkinoinnin automaatio: 
Miksi se on nosteessa?

LUKU 1

Olet ehkä kuullut markkinoinnin automaatiosta pari – tai pari sataa 
– kertaa. Sen hyödyntäminen on arkipäivää sekä B2B- että B2C-
yrityksissä. Markkinoinnin automaation suosio on kasvanut nopeasti:

vuonna 2018 automaatioalustaa hyödynsi 44 % 
markkinoijista, kun vuonna 2014 luku oli vain 22 %. 
Myös vuoden 2018 jälkeen digitaalisten työkalujen 
käyttö on kiihtynyt voimakkaasti. 

(Lähde: Salesforce State of Marketing Report)

44% 
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Mitä hypen takana sitten on?

Lyhyesti sanottuna: markkinoinnin automaatio tekee markkinoinnista 
ja myynnistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Markkinoinnin 
automaatiolla voi olla monta eri roolia, kuten liidien generointi, 
liidien nurturointi, automaattinen yhteydenpito, ROI:n laskeminen 
tai  analytiikka. Mikä tärkeintä, rutiinihommien hoitamisen ohella se 
tuo markkinointia ja myyntiä lähemmäs toisiaan.

Tulosten saavuttamiseen tarvitaan asiakasdataa. Sitä löytyy 
organisaation yhteisestä tiedonlähteestä: CRM:stä. Jos jo käytät 
CRM:ää, tiedät hyvin, miten paljon arvokasta asiakastietoa se kätkee 
sisäänsä. Kun kytket datan markkinoinnin automaatioon, varmistat 
jokaiselle vastuuhenkilölle 360-näkymän asiakkaaseen.

Markkinoinnin automaation ominaisuuksia:

 ● Mikrotason analytiikka, joka seuraa prospektin kaikkia 
kohtaamispisteitä, mukaanlukien mm. lomaketäytöt, sivunäytöt, 
sisältöjen lataukset, sähköpostit ja some-käyttäytyminen

 ● Liidien pisteytys ja luokittelu, joka auttaa priorisoinnissa

 ● Automaattinen liidien nurturointi, jossa prospekti saa 
sähköposteja ennalta määrättyjen sääntöjen mukaisesti

 ● Räätälöitävät, reaaliaikaiset ilmoitukset, joiden ansiosta myyjäsi 
tietävät, kun prospekti on aktiivinen ja kiinnostunut ostamaan

 ● Myynti- ja markkinointidataa yhdistävä raportointi, joka kertoo 
ROI:n sukkelasti

 ● Älykkäät työkalut, joiden avulla kuka tahansa osaa luoda 
mukautuvia kampanjoita ja sähköposteja

Alat varmasti oivaltaa, millä tavoin tällainen ratkaisu voi hyödyttää 
työtäsi markkinoijana? Seuraavassa kappaleessa perehdyt tarkemmin 
siihen, miten markkinoinnin automaatio ja CRM muodostavat 
markkinoinnin ja myynnin yhteisen ekosysteemin.
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Rakenna markkinoinnin  
ja myynnin ekosysteemi

LUKU 2

Eri poteroihin linnoittautuneet markkinointi- ja myyntitiimit eivät 
yleensä ole ylimpiä ystävyksiä. Katkokset liidien hallinnoinnissa 
voivat johtua ristiriitaisista strategioista ja tavoitteista. Jos myynnin 
kasvattaminen on kaikkien tähtäimessä, mistä konflikti johtuu?

Markkinointikampanjat saavat aikaan säpinää, mutta jos investointien 
tuotto jää epäselväksi, työn arvoa on vaikeaa vakuuttaa muille.  
Myyjiä taas turhauttaa, jos kampanjoiden keräämät liidit eivät olekaan 
ostoajatuksissa. Markkinointi haluaa siis osoittaa, että kampanjat 
tuovat tulosta. Myynti on kiinnostunut lämpimistä liideistä, joiden 
kanssa kauppa käy.

Onneksi voit saada monta kärpästä yhdellä iskulla – ja siinä 
markkinoinnin automaation ja CRM:n yhdistäminen on avuksi. 
Yhteisen, luotettavan ratkaisun rakentaminen hioo liidien 
hallinnoinnin huippuunsa.
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Kun myynti ja markkinointi ovat päättäneet löytää yhteisen sävelen, 
tarvitaan seuraavaksi työkaluja ja teknologiaa, joiden avulla tiimit 
voivat luoda rajat ylittäviä tavoitteita. Myyjäsi ovat ehkä tottuneita 
käyttämään CRM:ää? Kun mukaan integroidaan markkinoinnin 
automaatio, eri tiimit näkevät kaiken tarpeellisen tiedon 
prospekteista ja kampanjoista yhdessä paikassa.

CRM:n ja markkinoinnin automaation yhdistäminen synkronoi 
tietoa kahteen suuntaan. Toisin sanottuna jokainen CRM:ään tehty 
päivitys tallentuu myös markkinoinnin automaatiojärjestelmään ja 
päinvastoin. Näin markkinointi ja myynti pysyvät yhteisellä kartalla 
ja liidien hallinnointi tehostuu. Prospektien liikkeitä on helpompi 
seurata, eivätkä he pääse putoamaan pois myyntifunnelista  
kesken polun. 

Markkinoinnin automaation ja CRM:n tandempyörä luovii ketterästi 
näissä markkinoinnin ja myynnin mutkikkaissa haasteissa:

 ● Korkealaatuisten liidien tunnistaminen ja arvokkaan  
asiakasdatan kerääminen

 ● Objektiivinen liidien luokittelu: vain lämpimiä liidejä  
myynnin pöydälle

 ● Viileämpien liidien sitouttaminen räätälöidyillä asiakaspoluilla

 ● Automaattinen ja oikea-aikainen liidien ohjaaminen myynnille

 ● Markkinoinnin ja myynnin kohtaamispisteiden  
reaaliaikainen seuraaminen 

 ● Viestien personointi, joka tekee sisällöistä merkityksellisempiä

 ● Kampanjaraportointi ja analytiikka, jotka kertovat markkinoinnin 
onnistumisesta

Sivulla 8 oleva taulukko erittelee tarkemmin, miten markkinoinnin 
automaatio ja CRM kattavat päivittäisten markkinoinnin ja myynnin 
tehtävien koko kirjon.

Tyler Lessard, CMO, Vidyard

Markkinoinnin ja myynnin raja-aidat 
on purettava. Tuloksen tuottamiseen 
tarvitaan integroitu malli, liidien 
generoinnista pisteytykseen ja koko 
funnelin läpi.
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CRM MARKETING AUTOMATION

Liiketoiminnan tavoitteet

Tyypilliset ominaisuudet

Liiketoiminnan tavoitteet

Tyypilliset ominaisuudet

Myyntimahdollisuuksien seuraaminen 
myyntiputkessa

Myyntitiimin aktiivisuuden seuranta ja hallinnointi

Myynnin ennakointi myyntiputken avulla

Tarkat ennusteet

Potentiaalisten, uusien ja olemassaolevien 
asiakassuhteiden hoitaminen

Prospektien hallinnointi

Myynnin ennusteet

Asiakkuuksien hallinta

Tehtävien luominen

Myyntiprosessien raportointi

Kohtaamiset prospektien kanssa: hallinta ja 
automaatio

Markkinoinnin ROI:n ja vaikuttavuuden mittaaminen

Liidien generoinnin kehittäminen ja 
kampanjakohtainen raportointi

Tehokas kampanjoiden luonti

Viestinnän automatisointi

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyön tiivistäminen

Sähköpostimarkkinointi

Liidien nurturointi

ROI ja kampanjaraportointi

Pisteytys ja luokittelu

Lomakkeet ja laskeutumissivut

Sosiaalisen median julkaisut
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Yhteinen tiedonlähde
LUKU 3

B2B-myyntisykli on muuttunut. Enää ei puhuta suoraviivaisesta 
funnelista, joka tuli ehkä tutuksi liiketalouden opinnoissa. Liidit voivat 
vaeltaa edestakaisin oman mielensä mukaan keräten tarvitsemaansa 
tietoa ennen ostohetkeä. He arvioivat valintojaan myös oston jälkeen. 
Verkossa on tarjolla suunnattomasti tietoa, eikä ole ihme, että ostajat 
ovat ottaneet osan myyntiprosessista omiin käsiinsä.

Vaikka ostajat eivät suoraan kertoisi yrityksille toiveistaan, he odottavat 
merkityksellisiä ja henkilökohtaisia sisältöjä, jotka vastaavat juuri 
heidän tarpeisiinsa. Jotta voit vastata näihin odotuksiin, markkinointi- 
ja myyntitiimisi tarvitsevat kattavan 360-näkymän ostajaprofiileihin. 
Sen avulla asiakaskohtaamiset voi mukauttaa tarpeisiin. 360-data 
mahdollistaa yhtenäisen markkinoinnin, myynnin ja sitouttamisen 
polun koko asiakkuuden elinkaarelle.
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Haluatko ymmärtää asiakkaiden todellisia tarpeita? CRM-dataan 
perustuvat, tiimien yhteiset ostajaprofiilit auttavat siinä. Kun 
markkinointi ja myynti ammentavat yhteisestä tiedon lähteestä, 
jokaista kohtaamista evästää sama 360-asiakasymmärrys. CRM ei 
ole vain markkinoinnin automaation lisämauste – se on edellytys 
yhtenäiselle ja tehokkaalle asiakasviestinnälle.

Jos työkalupakin ytimestä ei löydy CRM:ää, myynnin ja 
markkinoinnin raiteet uhkaavat eriytyä toisistaan. Silloin 
teknologiainvestoinnit voivat jäädä vajaakäytölle, ja yrityksen on 
vaikeaa onnistua tulevaisuuden B2B-markkinoilla, joilla valtteja 
ovat analytiikka, tekoäly (AI) ja räätälöity account based -marketing 
(ABM). Kaikki ne nojaavat yhtenäiseen dataan.

Miksi yhden tiedonlähteen strategia on niin ratkaiseva, kun haluat 
varmistaa markkinoinnin ja myynnin onnistumisen? Seuraavilla 
sivuilla sukellamme syvemmälle monikäyttöisen ratkaisun hyötyihin. sanoo Billy Cripe, CMO, Field Nation

Ei kannata käyttää aikaa ja energiaa 
siihen, että hallinnoi joukkoa erillisiä, 
itsenäisiä järjestelmiä

Synkronointi ei lisää tuottavuutta, ellei sitä 
tehdä kulissien takana.
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Markkinoinnin automaation ja CRM:n integraatio purkaa 
jännitteitä myyntitiimin suuntaan, mutta markkinoinnin 
näkökulmasta se tuo muitakin hyötyjä. Markkinoinnin automaatio 
mullistaa liidien generoinnin ja vapauttaa aikaa yksitoikkoisesta 
lajittelutyöstä. Se seuraa ROI-lukemaa täsmällisesti ja helpottaa 
viestinnän kohdentamista ja segmentointia. Tutustutaan nyt näihin 
hyötyihin tarkemmin.

Helpota liidien keräämistä

Lähtötilanne on kaikille selvä: liidejä tarvitaan. Aiemmin myyjät 
laittoivat toivonsa kylmäsoitteluun. Markkinoinnin automaation myötä 
markkinoijat ovat voineet ottaa näkyvämmän roolin tehokkaassa  
liidien generoinnissa.

Automaatio mahdollistaa pitkälle vietyjen liidienkeräyskampanjoiden 
toteuttamisen, ostajien tietojen keräämisen sekä tämän datan 
automaattisen viemisen keskeisille alustoille: markkinoinnin 
automaatioalustalle sekä CRM:ään. Näin ajankohtainen data on 
helposti nähtävissä ja käytettävissä. Tämä on kullanarvoinen lähtökohta 
markkinoinnin ja myynnin aidolle yhteistyölle. 

Luokittele ja ohjaa automaattisesti

Viestijuoksussa kapulan vaihto vaatii taitoa. Sama pätee liidin 
kuljetukseen markkinoinnilta myynnille. Edes ammattilaisen on vaikeaa 
arvioida, milloin hetki on oikea. Ilman automatisoitua luokittelua 
lajittelukeinoksi jää näppituntuma – tai sitten jokainen liidi lykätään 
eteenpäin lämpötilasta riippumatta.

Ei ihme, jos tiimien välillä väreilee turhautumista, ja lopulta 
markkinoinnin tuottamat liidit päätyvät suoraan Ö-mappiin. 
Automatiikka kääntää asetelman ylösalaisin. Siirtymä on sujuva, ja 
älykäs pisteytys auttaa tiimejä päättämään yhdessä, mihin liideihin on 
järkevää paneutua tarkemmin.

Kun liidi ylittää yhdessä sovitun kynnysarvon, se voidaan määrittää 
nimetylle myyjälle automaattisesti. Manuaalinen työ vähenee ja liidien 
jakelu on reilua ja tehokasta. 

Entä mikä mahdollistaa liidien tarkan pisteytyksen? Vastaus löytyy 
sieltä, mistä kaikki tarpeellinen tieto: CRM:stä. Jos pisteytystä ja 
luokittelua ei ole yhdistetty CRM-dataan ja kokonaisvaltaiseen 
asiakasnäkymään, kuumia liidejä pääsee putoamaan haavin läpi.

TULOKSELLISTA MARKKINOINTIA
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Kohdenna viestejä

Modernit B2B-markkinoijat tunnistavat ostajien toiveet eri tyyppisille 
viesteille ostopolun eri vaiheissa – mutta räätälöityjen sisältöjen 
skaalautuva tuottaminen onkin vaikeampi rasti. Markkinoinnin 
automaatio toimii täsmälääkkeenä, sillä se kerää yksityiskohtaista 
käyttäytymisdataa jokaisesta ostajasta, yhdistää sen CRM:ssä jo olevaan 
tietoon ja vie sitten dataan perustuvat, personoidut viestit perille.

Kun ostajien kiinnostuksenkohteisiin ja toimintaan on kattava 
näkymä, markkinoijat voivat tarjota ratkaisuja eri pulmiin ja toteuttaa 
jälkimarkkinointia, jossa huomioidaan ostohalukkuus ja muut 
tärkeät piirteet. Kun luot yksilöllisiä viestejä tai segmentoit sisältöjä 
esimerkiksi toimialan tai kiinnostavien tuotekategorioiden mukaan, 
markkinointisisältösi saavuttavat paremman sitoutumisasteen kuin 
geneeriset kilpailijansa.

Dynaaminen sisältö mahdollistaa skaalaamisen. Yhden viestisapluunan 
luominen riittää pitkälle, jos sen taustalla raksuttaa joukko älykkäitä, 
segmenttikohtaisesti mukautuvia sääntöjä. Vähemmän manuaalista 
työtä tiimeillesi, paremmin palvelevia sisältöjä asiakkaille – molemmat 
osapuolet voittavat.

Seuraavalle tasolle tekoälyn avulla

Tutustu Einsteiniin – maailman johtavan CRM-järjestelmän tekoälyyn. 
Markkinoinnin automaatioon ja CRM:ään liitettynä tekoäly laajentaa ja 
tarkentaa markkinointistrategiaasi.

Tee päätöksiä nopeammin, nosta tuottavuutta ja lisää asiakkaiden 
tyytyväisyyttä älykkäiden ennusteiden ja suositusten avulla. 

Einstein analysoi dataa tunnistaen konversiomalleja, tulkitsee 
asiakkaiden käyttäytymistä ja arvioi kampanjoiden onnistumista. 
Einsteinin ansiosta tiedät enemmän ja arvaat vähemmän. 

Jäljitä tulot, joita yksittäinen kampanja tuo

Selvitä, mikä toimii – ja mikä ei – yksityiskohtaisen, sulavan 
kampanjaraportoinnin avulla. ROI-analyysi onnistuu suoraviivaisesti, kun 
mittarit, markkinoinnin automaatio ja CRM keskustelevat reaaliaikaisesti.

Markkinoinnin automaation kokonaisvaltainen closed-loop -raportointi 
tarjoaa mahdollisuuden jäljittää toteutuneet kaupat aina niihin 
kampanjoihin saakka, joista lumipallo lähti liikkeelle. Toisin sanoen 
uuden liikevaihdon voi sitoa kampanjoihin, seurata markkinointiin 
käytettyjä euroja ja tehdä dataohjautuvia päätöksiä.

72% 
bisnesostajista odottaa palveluntarjoajien 
personoivan kohtaamisia heidän  
tarpeidensa mukaisiksi.

Salesforce State of the Connected Consumer Report

Lue Lisää
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https://www.pardot.com/solutions/b2b-marketing-automation/artificial-intelligence/
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Ota vastaan reaaliaikaisia hälytyksiä

Automaatio on aina hereillä. Kun prospekti napsauttaa sähköpostin 
auki, täyttää lomakkeen tai ilmoittautuu webinaariin, myyntiedustajat 
voivat saada siitä reaaliaikaisen ilmoituksen. Osuva ajoitus 
yhteydenottoon ja myynnin käynnistämiseen on nimittäin silloin, kun 
liidi on kuuma.

Käyttäytymisdataa ja demografisia tietoja yleisöstä: markkinoinnin 
automaatio avaa silmien eteen uuden maiseman. Tiedosta ei ole 
apua vain markkinoinnissa – se on välttämätöntä myös myynnin 
kehittämiseksi. Kun myyjien käytössä on reaaliaikainen näkymä 
prospektien toimintaan ja liikkeisiin myyntifunnelissa, ja tuo tieto 
yhdistyy CRM-dataan, tieto pääsee tukemaan kaupantekoa.

Tutustutaan nyt tarkemmin hyötyihin, joita myyjät saavat CRM:n  ja 
markkinoinnin automaation yhdistämisestä

Seuraa prospektin käyttäytymistä tarkasti

Perustason taustatiedot auttavat vain tiettyyn pisteeseen saakka. 
Markkinoinnin automaation ja CRM:n integraatio mahdollistaa 
syväsukelluksen yksityiskohtaiseen käyttäytymisen seurantaan: myyjä 
voi nähdä, millä sivuilla prospekti käy, minkä tyyppisistä sisällöistä hän 
on kiinnostunut ja missä kohtaa ostosykliä hän parhaillaan on.

Myyjien näkyviin piirtyy loki kaikista kohtaamispisteistä prospektin 
kanssa aina tiedostojen latauksista viestiketjuihin. Verraton näkymä 
varmistaa, että jokaisella asiakasta auttavalla on kattava näköala 
asiakkaan ja brändin vuorovaikutukseen. Jo ennen puhelinsoittoa tai 
myyntipitchiä voi siis nähdä liidin täsmälliset kiinnostuksenkohteet, ja 
räätälöidä tulokulman niiden mukaiseksi. Näin siirtymä markkinoinnista 
myynnin haltuun on sujuva myös asiakkaan näkökulmasta.

PAREMPIA MYYNTITULOKSIA



Return to the main page    MARKKINOINNIN AUTOMAATIO JA CRM    |    14

Hoivaa liidejä myyntikuntoon

Jotkut liidit tarvitsevat enemmän aikaa ja tilaa kuin toiset. Verkko 
pulppuaa hyödyllisiä sisältöjä, ja moni haluaa viivähtää niiden parissa 
ennen kuin ottaa yhteyttä myyntiin. Liidien nurturointi ohjailee ostajia 
yksilöllisillä poluillaan varmistaen, että he saavat tarvitsemansa tiedon 
ilman painostuksen tunnetta.

Liidien nurturointi tarkoittaa myös markkinointia, jossa kiinnostavia 
sisältöjä lähetetään liideille automaattisesti pidemmällä aikajaksolla, 
ja näin valmistellaan heitä myyntivaiheeseen. Hienosyiset kampanjat 
voivat mukautua ja haarautua eri suuntiin sen perusteella, miten 
vastaanottaja reagoi viesteihin.

Kun liidien nurturointi pyörii jatkuvasti taustalla, myyjät voivat käyttää 
työaikansa vain niihin ostajiin, jotka ovat jo halukkaita kaupantekoon. 
Markkinoijat puolestaan lisäävät asiakastietokannan arvoa 
sitouttamalla potentiaalisia asiakkaita, jotka muuten jäisivät  
kokonaan unohduksiin.

Myös aktiivisen ostoprosessin aikana on mahdollista automatisoida 
henkilökohtaista viestinvaihtoa – esimerkiksi myyjältä asiakkaalle 
lähteviä muistutusviestejä. Asiakkaan näkökulmasta viesti on astetta 
merkityksellisempi, ja myyjän manuaalinen työ vähenee.

Löydä liiditiedot yhtenäiseltä alustalta

Kun tiedot löytyvät sekä markkinoinnin automaatioalustalta 
että CRM:stä, myyjät voivat nähdä kaiken tarpeellisen sovellusta 
vaihtamatta. CRM:stä löytyy siis myös kaikki markkinoinnin 
automaation keräämä data, some-profiilien tarjoamasta tiedosta 
sähköposteihin, klikkauksiin ja verkkolomakkeiden täyttöön. 
Myyntikeskusteluista voi rakentaa yhä yksilöllisempiä. Jos käy ilmi, 
että liidi ei ole vielä halukas ostamaan, hänet on helppoa ohjata 
markkinoinnin polulle – edelleen CRM:stä käsin.

59% 
asiakkaista sanoo, että räätälöity, aiempiin 
kohtaamisiin perustuva lähestymistapa on 
erittäin tärkeää kauppojen syntymiseksi.

Salesforce State of the Connected Consumer Report



Älykkäämpää markkinoinnin 
automaatiota maailman 
parhaan CRM:n avulla

Tiivistä markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä 
ja ota käyttöön Pardot – Salesforcen alustalle 
rakennettu markkinoinnin automaatiotyökalu, 
joka etsii ja lämmittää liidejä, vauhdittaa 
kauppoja ja maksimoi ROI:n.

Lue Lisää Katso Demo
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https://www.pardot.com/solutions/b2b-marketing-automation/
https://www2.pardot.com/m/demo-video?url_called=7010M000000mOOC
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Näin syntyy yksi, 
voittamaton alusta

LUKU 4

Nyt ymmärrät markkinoinnin ja myynnin yhteisen ekosysteemin 
edut – mutta et ehkä ole varma siitä, mistä aloittaa markkinoinnin 
automaation toteutus? Käydään seuraavaksi läpi integraation eri 
vaiheet – valmistelusta käyttöönottoon ja siitä eteenpäin – jotta 
saat paremman käsityksen siitä, mitä markkinoinnin automaation ja 
CRM:n yhdistäminen vaatii.
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Minkä tahansa teknologian käyttöönoton kynnyksellä on hyvä 
miettiä, mitä uusia prosesseja tarvitset, ja mitä liiketoiminnallisia 
tavoitteita haluat saavuttaa. Pilkoimme toteutusvaiheen tärkeät 
kysymykset selkeiksi muistilistoiksi.

Ota myyntitiimi mukaan keskusteluun

Kun integroit markkinoinnin automaatiota ja CRM:ää, on kyse ennen 
kaikkea markkinoinnin ja myynnin yhteistyön tiivistämisestä. Siksi 
myyntitiimi kannattaa ottaa mukaan projektiin alusta alkaen.  
Jos myyjät ovat tyytyväisiä nykyiseen CRM:ään, he eivät ehkä aluksi  
näe syytä uudistuksiin.

Integraatiota kannattaa siksi lähestyä hyötyjen kautta ja kertoa, 
miten markkinoinnin automaatio auttaa myyjiä tekemään enemmän 
kauppaa – nopeammin. On hyvä idea osallistaa ryhmä myyjiä mukaan 
muutostyöhön. Kun he oppivat uuden järjestelmän käytön kantapään 
kautta ja näkevät ensimmäiset tulokset, onnistumisista on helppoa 
viestiä eteenpäin. Kaikki palautuu arvon ymmärtämiseen.

Aseta tavoitteet

 ● Kysy strategisia kysymyksiä, jotka auttavat laittamaan tavoitteet ja 
toimintatavat paikoilleen. Tässä hyviä keskustelunaiheita:

 ● Mistä piirteistä tunnistaa hyväksytyn liidin?

 ● Kuinka usein myyjät haluavat ilmoituksia prospektien 
aktiivisuudesta? Mitä kanavaa pitkin?

 ● Millainen on myyntisykli tällä hetkellä? Mitä vaaditaan  
kauppojen syntymiseen?

 ● Miten liidien nurturointi ja täsmäviestintä voisi tukea  
myynnin prosesseja?

 ● Mitkä sisällöt ja keinot liidien keräämiseen menestyvät parhaiten 
tällä hetkellä? Mitkä kampanjat eivät toimi?

 ● Miten liidi siirretään eteenpäin? Kun liidi nimetään 
vastuuhenkilölle, syntyykö CRM:ään uusi tehtävä seurattavaksi?

Tämän kysymyslistan läpikäynti auttaa varmistamaan, että prosessit 
käynnistyvät sujuvasti uuden ratkaisun toteutuksen jälkeen. 

VALMISTAUDU INTEGRAATIOON



TOTEUTUS

Ole yhteydessä palveluntarjoajaan

Markkinoinnin automaation palveluntarjoajat tuntevat 
käyttöönottoprojektit kuin omat taskunsa, ja auttavat sinua 
valitsemaan sopivimman kokonaisuuden. Kun kerrot palveluntarjoajalle 
integraatioon liittyvistä tavoitteista, saat apua onnistumiseen. 
Näiden kysymysten avulla voit selvittää, mikä markkinoinnin 
automaatiojärjestelmä sopii tarpeisiisi parhaiten:

 ● Miten paljon integraatio vie aikaa?

 ● Mitkä ovat omat vastuuni integraation aikana? Mistä 
palveluntarjoaja ja/tai implementaatioasiantuntija on vastuussa?

 ● Miten päällekkäiset tiedot poistetaan?

 ● Mitä uusia moduuleja tarvitaan?

 ● Mitä ensimmäisen synkronoinnin aikana tapahtuu?

 ● Entä siitä eteenpäin? Miten usein järjestelmät synkronoituvat? 
Manuaalisesti vai automaattisesti?

 ● Onko tietueiden synkronoinnille rajoituksia, ja mikä tulee hinnaksi?

 ● Miten tiedot ovat nähtävissä CRM:n mobiilisovelluksen kautta?

Kun ymmärrät vastauksen jokaiseen näistä kysymyksistä, koossa on 
vakaat perustukset toteutusvaihetta varten. 

Kun h-hetki on käsillä, markkinoinnin automaation palveluntarjoaja tai implementaatioasiantuntija auttaa 
teknisessä toteutuksessa. Palveluntarjoajasta riippuen tämä vaihe ei yleensä vie kauan. Ennen kuin huomaatkaan, 
voit aloittaa uuden järjestelmän optimoinnin. Siirrytään siis hauskimpaan osuuteen!
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Kun tekninen asennustyö on tehty, on aika ryhtyä hommiin! Paras 
tapa uusien ominaisuuksien tutkimiseen on nimittäin iskeä kädet 
saveen. Samalla kun tutkailet maastoa, aloita myös myyntitiimin 
kouluttaminen, uuden järjestelmän optimointi ja edistysaskeleiden 
arviointi. Näin voit varmistaa, että saat investoinnille parhaan tuoton.

Kouluta myyntitiimi

Jotta markkinoinnin automaatio yltää täyteen potentiaaliinsa, on 
elintärkeää, että myyntitiimi hahmottaa järjestelmän mahdollisuudet ja 
hyödyt. Käytä 1–2 tuntia perehdyttäen myyjät järjestelmän käyttöön ja 
pidä huolta siitä, että he ymmärtävät, miten prosessit jatkossa  
eroavat entisistä.

Optimoi järjestelmä

Onnistuneen käyttöönoton avain on varmistaa, että myyntitiimi 
ottaa järjestelmän omakseen. Vaikka he olisivat olleet mukana 
jo suunnitteluvaiheessa, nyt on oikea hetki osoittaa uusien 
toimintatapojen tuoma lisäarvo. 

 

Aloita markkinoinnin automaatioiden rakentaminen yksinkertaisista 
liidien nurturointimalleista, luokittele liidejä pisteytysmalleilla ja 
automatisoi liidien määrittely agenteille. Kun myyntitiimi alkaa nähdä 
näiden mahdollisuuksien hyödyt, voit jatkaa seuraavien parissa:

 ● Edistyneempi liidien pisteytys

 ● Syvällisempi segmentointi

 ● Kohdennetut sähköpostisarjat

 ● Hienosyinen ROI-raportointi

Kun haluat rakentaa vahvan markkinoinnin ja myynnin työkalun, joka 
yhdistää markkinoinnin automaation ja CRM:n, tärkeintä on löytää ne 
prosessit, jotka sopivat parhaiten tiimillesi. Älä siis epäröi testata eri 
vaihtoehtoja, kunnes näet tuloksia.

Kun uusi järjestelmä on ollut käytössä joitakin kuukausia, 
aloita raporttiominaisuuksien hyödyntäminen ROI:n 
mittaamisessa. Elinkaariraportit kertovat myyntifunnelin tehosta, 
myyntimahdollisuuksien määrästä ja ajasta, jonka prospektit 
keskimäärin viettävät ostosyklin eri vaiheissa. Näin pystyt samalla 
arvioimaan toimien tehoa ja löytämään parannuskohteita.

KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN
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Arvioi jatkuvasti 

Sormi kannattaa pitää tiiviisti uuden järjestelmän pulssilla. Sekä 
markkinoinnin, myynnin että johdon näkökulmat on hyvä muistaa. 
Kerää palautetta 3–6 kuukauden välein seurataksesi, miten integraatio 
on otettu vastaan, jotta voit hienosäätää strategiaa lennossa. Voit 
hyödyntää uusia asiakastyökaluja myös lähettääksesi säännöllisiä, 
automaattisia kyselyitä talon omalle väelle! Arvioi säännöllisesti 
onnistumista myös näillä alueilla:

 ● Miten liidien laatu on kehittynyt?

 ● Mitkä liidit päätyvät kauppoihin ja miksi?

 ● Mitkä liidejä generoivat kampanjat onnistuvat parhaiten? Miksi?

 ● Mitä sisältöjä prospektit seuraavat? Onko tarjonnassa aukkoja?

 ● Miten liidien nurturointikampanjat ovat onnistuneet?

 ● Mitä ominaisuuksia/sisältöjä/kampanjoita käytetään?  
Mitä ei? Miksi?

Palautteen pyytäminen on parhaita tapoja varmistaa, että saat kaiken 
hyödyn irti järjestelmästäsi. Kun analysoit kampanjoiden onnistumista 
ja teet säätöjä tulosten perusteella, strategiasi hioutuu jatkuvasti.

 

Puhdistettu data toimii parhaiten

Pidä tuore järjestelmäsi priimakunnossa ja ruoki sitä  
korkealaatuisella datalla. 

Alta löydät muutaman nopean vinkin datan siistimiseen ja järjestelmän 
käytön tehostamiseen.

 ● Varmista, että lomakkeet ovat yhteisten käytäntöjen mukaisia

 ● Käytä tarkistustoimintoa dataa tuodessasi

 ● Ota käyttöön sisäiset dataohjeet

 ● Hyödynnä pakollisia kenttiä ja pudotusvalikoita

 ● Harkitse erillisiä työkaluja datan puhdistamiseen
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Yhteenveto

Ei epäilystäkään: markkinoinnin automaatio ja CRM ovat vahvempia 
yhdessä. Integrointi auttaa saavuttamaan näkyviä tuloksia, oli mittarina 
sitten ROI tai myynnin kasvu. 

Yhtenäinen data, parempi tehokkuus ja automaatio tuovat 
markkinointi- ja myyntitiimit yhteen uudella tavalla. Yhteistyö 
kannustaa liidien löytämiseen ja lämmittämiseen, kauppojen 
tekemiseen ja kestävän kasvun rakentamiseen. 



Aloitetaan!

Pardot on B2B-markkinoinnin automaatiotyökalu, joka 
toimii maailman johtavalla CRM-alustalla.

Asiakkaasi ovat viisaampia ja tiedostavampia kuin koskaan aiemmin. 
Uudenlainen ostaja tarvitsee parempaa markkinointia. Pardot tietää, 
miten tuohon tarpeeseen vastataan.

Vauhtiin Trailheadin avulla

Tiimin perehdyttäminen uuden järjestelmän käyttöön voi tuntua hankalalta. Onneksi 
Salesforce Trailhead tekee siitä helppoa. 

Trailhead on hauska tapa oppia Salesforcen käyttöä ja kartuttaa uusia taitoja. Maailman 
johtavana oppimisalustana Trailhead auttaa tiimiäsi pääsemään alkuun ja rohkaisee 
jatkuvaan kehittymiseen. Mikä parasta – se on ilmainen ja helppo ottaa käyttöön. 

Liity Trailblazerien yhteisöön ja kiihdytä mukaan markkinoinnin automaation kelkkaan. 

Lue Lisää

Katso Demo
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https://trailhead.salesforce.com/en/users/csmith1/trailmixes/blaze-your-trail-to-pardot
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