
Testi
Haluatko testata, yrityksesi 
omnichannel-kypsyyden  

tämän mallin mukaan? Tee Tanskan 
kauppakamarin ja Omnichannel Insti-

tuten kehittämät testit. Voit verrata 
toimintaasi alaasi yleensä tai erikseen 

kullakin osa-alueella. Työkalu on 
käytettävissä ilmaiseksi Agillicin 

kautta. Kirjaudu osoitteeseen
http://bit.ly/ocmsurvey

 
Esitä asiakasmaa-

litaulun avulla seuraavat 
kysymykset:

→ Tunnistammeko asiakkaamme?
→ Keräämmekö tietoja  

myöhempää käyttöä varten?
→ Onko meillä havaintoja, joita  

voimme hyödyntää, ja tuottaako projekti uusia 
ymmärrystä lisääviä havaintoja?

→ Voimmeko kohdistaa viestinnän  
eri kohderyhmille?

→ Miten tehokkuutta tulee mitata?
→ Kuka vetää projektia ja ketkä osallis-

tuvat siihen?

1. ASIAKKAAN TUNNIS-
TAMINEN JA SUOS-
TUMUS (CUSTOMER 
RECOGNITION & 
PERMISSIONS) 
Tunnista asiakas kana-
vasta riippumatta. Pyydä 
lupaa yhteydenottoon. 
Tavoitteena on lähettää 
asiakkaille kohdistettuja 
viestejä kaikkien kanavien 
kautta.
→ Tunnistus
Tunnista asiakkaasi 
muutamissa kanavissa. 
Käyttääkö hän Face-
bookia tai Instagramia? 
Katso, palaako asiakas 
takaisin saman kanavan 
kautta ja päätyykö hän 
verkkosivustollesi. Tässä 
luodaan pohja yksilöidylle 
viestinnälle.
→ Volyymi
Luo datavolyymia vaiku-
tuksen vahvistamiseksi. 
Pidä mahdollisimman 
monta kanavaa auki. 
Yhteydenottolupa on 
pyydettävä asiakkaalta 
erikseen kussakin kana-
vassa.
→ Sitoutuneisuus
Mitä enemmän tietoa 
sinulla on, sitä paremmin 
pystyt tunnistamaan 
asiakkaan eri kanavissa. 
Kun tietoa on tarpeeksi, 
asiakasviestintä voidaan 
viedä yksilötasolle. Tällä 
tasolla yhden kanavan 
kautta saatu suostumus 
koskee myös muita 
kanavia. 

Asiakasesimerkki: 
Egmont Publishing pyytää 
asiakkailtaan luvan yhtey-
denottoon esimerkiksi 
asiakaskerhojen kautta. 
He tunnistavat asiak-
kaansa kaikissa kanavissa, 
esimerkiksi sähköpostin, 
asiakasnumeron, puhelin-
numeron ja osoitteen 
perusteella.

2. TIEDONKERUU  
(DATA COLLECTION)
Opi tuntemaan asiakkaasi 
keräämällä järjestelmälli-
sesti tietoa kaikkien kana-
vien ja kontaktipintojen 
kautta. Luo kullekin asiak-
kaalle oma asiakasprofiili.
→ Ostohistoria
Tilitiedot sisältävät nimet-
tömiä ja tilapäisiä tietoja 
asiakkaiden tilitapahtu-
mista, ostoista ja rahoituk-
sesta.
→ Käyttäytymistiedot 
siiloissa
Klikkaukset, haut, sähkö-
posti, profiili, kiinnos-
tuksen kohteet, sosiaa-
linen media, mobiililait-
teet ja sovellukset 
keräävät tietoa. Usein 
nämä tiedot kuitenkin 
jäävät siihen kanavaan, 
jonka kautta ne on kerätty.
→ Integrointi
Kun tietoja aletaan kerätä 
integroidusti kaikissa 
kanavissa reaaliajassa, 
voidaan luoda yhtenäinen 
asiakasprofiili. Tällöin 
esimerkiksi fyysisen 
myymälän myyjä voi 
nähdä asiakkaan profii-
lista, mitä hän on aikai-
semmin ostanut tai 
hakenut digitaalisesti.

Asiakasesimerkki: 
Urheilutarvikeyritys 
Babolat on kehittänyt 
älykkään tennismailan, 
jonka varressa oleva 
anturi mittaa, kuinka 
monta kämmen-, rysty- ja 
kierrelyöntiä pelaaja on 
lyönyt ja miten lujia ne 
ovat olleet. Sen jälkeen 
pelaaja voi sovelluksen 
avulla analysoida peliään. 
Tämä antaa Babolatille 
tuotteiden käyttöä 
koskevaa ainutlaatuista 
tietoa, jota yritys voi 
hyödyntää tuotekehityk-
sessään.

3. DATA-ANALYYSI 
(DISCOVERY)
Tuloksia analysoimalla 
löydetään asiayhteyksiä ja 
voidaan priorisoida tulevia 
panostuksia.
→ Ostoanalyysit ja 
tutkimukset
Tähän kuuluvat kuitit ja 
tilaukset. Anonyymeja 
ostotietoja ja tutkimuksia 
hyödyntävien analyysien 
avulla saadaan tietoa 
yrityksen asiakasmää-
rästä ja asiakkaiden teke-
mistä ostoista. 
→ Käyttäytymisseg-
mentit
Myynti- ja markkinakoh-
taisia profiilitietoja. Kaikki 
tiedot kootaan yhteen ja 
analysoidaan. Mikä on 
ominaista kannattaville 
asiakassuhteille? Yritä 
ennakoida, mitä asiakas-
segmentissä tapahtuu ja 
räätälöi viestintäsi eri 
asiakasryhmille.
→ Prediktiivinen 
analyysi reaaliajassa
Tässä analysoidaan 
useista eri lähteistä 
saatavia asiakkaiden ja 
kolmannen osapuolen 
tietoja reaaliajassa. 
Prediktiiviset algoritmit 
tutkivat, missä on kasvua 
ja laskua. Laskelmiin 
käytettäviä algoritmeja 
kehitetään koko ajan 
edelleen koneoppimisen 
avulla. Analyyseja voidaan 
käyttää tukena tärkeissä 
päätöksissä.

Asiakasesimerkki: 
LVI-tukkuri Bröderna Dahl 
hyödyntää kolmannen 
osapuolen tietoja ja 
tarkastelee asiakkaan 
koko liikevaihtoa. Koos-
tettujen tietojen avulla 
tilauksia voidaan tutkia 
syvällisemmin. Onko 
tuoteryhmiä, joita asiakas 
ei osta, ja mistä se siinä 
tapauksessa johtuu? Asia-
kastietojen tuottamien 
oivallusten avulla kehite-
tään palveluja ja vies-
tintää.

4. VIESTINTÄ JA PALVELU 
(COMMUNICATION & 
SERVICE)
Käytä tietoja asiakaspal-
velun ja -viestinnän 
parantamiseen. Viesti 
aktiivisesti, kun se on 
aiheellista, mutta pysy 
välillä myös hiljaa, ettei 
viestejäsi koeta roskapos-
tina.
→ Massaviestintä
Tämä ei sisällä erityistä 
tietoa asiakkaista. Kaikille 
lähetetään samat viestit.
→ Yksilöity ja segmen-
toitu
Tässä yrityksen tuntemat 
asiakkaat saavat yksilöi-
tyjä viestejä. Yrityksen 
oma toiminta ohjaa edel-
leenkin viestintää ja yritys 
yrittää saada viestit sopi-
maan asiakkaille.
→ 1:1 Havaintoihin 
perustuva
Tässä pyritään kehittä-
mään asiakassuhdetta 
1:1-näkökulmasta. Kaikki 
viestintä sovitetaan asiak-
kaalle kaikissa kanavissa. 
Asiakas saa saman koke-
muksen kanavasta riippu-
matta.

Asiakasesimerkki: 
Mothercare. Kaikki asia-
kastiedot on koottu 
samaan asiakasprofiiliin, 
jota käytetään kaikissa 
kanavissa. Mitä asiakas on 
ostanut aikaisemmin, 
esimerkiksi mitä kokoja, ja 
mitä äiti/lapsi tarvitsee 
nyt? Viestinnässä ei 
korosteta ennen kaikkea 
tuotteita vaan annetaan 
pikemminkin käyttökel-
poisia vinkkejä esimer-
kiksi hyvän turvaistuimen 
ominaisuuksista.

5. TEHON MITTAUS 
(PERFORMANCE 
ANALYSIS)
Mittaa asiakkaiden käyt-
täytymistä. Käytä tehon-
mittauksessa asiakaskoh-
taisia avainlukuja.
→ Myynti ja brändi
Myymmekö tavallista 
enemmän? Onko myynti 
budjetoitua parempaa vai 
huonompaa? Minkä tuot-
teiden myyntiä voimme 
edistää missäkin kana-
vassa? Tämä parantaa 
konversioita.
→ Kanava ja kampanja
Tarkastelee, miten paljon 
yritys voi myydä kunkin 
kanavan kautta.
→ Asiakaskohtaiset 
mittausluvut
Nyt fokus on asiakkaassa 
eikä kanavassa. Tarkoitus 
on auttaa asiakasta 
eteenpäin. Sekä taloudel-
linen parametri, ”asiat, 
jotka teemme nyt kannat-
tavammin kuin ennen”, 
mutta myös asiakaskoke-
muksen tunneperäinen 
mittaus, NPS.

Asiakasesimerkki: 
Telenor, joka jokaisen 
asiakaskontaktin jälkeen 
pyytää asiakasta arvioi-
maan kontaktia. Näin 
saadaan tietoa asiak-
kaiden tunneperäisestä 
suhtautumisesta.

6. ORGANISOINTI 
(ORGANIZING &  
MANAGEMENT)
Organisoi toimintasi 
omnichannel- 
periaatteella ja luo  
kulttuuri, jossa asiakas  
on keskipisteessä.
→ Tuotelähtöinen
Tässä tuotteita kehitetään 
tekniikan näkökulmasta. 
Perustuu tutkimukseen.
→ Myyntilähtöinen
”Tuotteita tiskin yli”, 
lähtöisin markkinoinnista. 
Lasketaan, miten saadaan 
eniten voittoa. Monia vies-
tejä sekaisin ja työnteki-
jöiden pitää myydä 
mahdollisimman paljon 
kunkin yksittäisen 
kanavan kautta. Digitaa-
lista mediaa käytetään 
viestintävälineenä ja verk-
kokaupan kanavana.
→ Asiakaslähtöinen
Tässä ei ole tarkoitus 
myydä hinnalla millä 
hyvänsä vaan auttaa asia-
kasta ja herättää luotta-
musta, mikä asettaa orga-
nisaatiolle suuret vaati-
mukset. Henkilöstö 
tarvitsee koulutusta, jotta 
yrityksen sisäistä osaa-
mista voidaan hyödyntää 
mahdollisimman tehok-
kaasti. On myös investoi-
tava tekniikkaan ja alus-
toihin.

Asiakasesimerkki: 
Bolia. Huonekaluliike on 
kuin verkkokauppa, jonka 
myymälät toimivat tuot-
teiden esittelytiloina. 
Esimerkiksi sohvaa etsivä 
asiakas saa digitaalisen 
profiilin, jonka kautta hän 
voi ladata kiinnostavan 
sohvan eri materiaali- ja 
jalkavaihtoehdoilla. Sen 
jälkeen asiakas saa muis-
tutuksen sähköpostitse.

Asiakas 
keskipisteessä

Mitä pidemmälle organisaatio on 
edennyt omnichannel-markkinoinnissa, 
sitä lähemmäksi asiakasta se sijoittuu 
asiakasmaalitaulussa.

Asiakasmaalitaulu
→ Asiakasmaalitaulu on malli, jolla 

voidaan mitata toiminnan vahvuuksia ja heik-
kouksia omnichannel-markkinoinnissa 

 kuuden eri osa-alueen avulla. Mallin  
kehittäjä on Rasmus Houlind.

→ Kansainvälinen verkosto NBI (Networked Business 
Initiative) on kehittänyt visuaalisen raportointityö-
kalun, jonka avulla on tarkoitus pystyä lisäämään 

yritysten digitaalista menestystä ja kilpailu-
kykyä. Yksi hankkeen rahoittajista on 

Tanskan kauppakamari. Lue lisää:  
networkedbusiness.org


