
Miten saan enemmän 
myyntiä ja menestystä 
markkinatilanteesta 
huolimatta?
Opi pysäyttämätön systeemi kasvattaa 
myynitä, jota esimerkiksi McDonald’s, 
Gigantti ja Starbucks käyttää





Systeemi  
Miten saan enemmän myyntiä ja menestystä 
markkinatilanteesta huolimatta? 

Tätä samaa systeemiä käyttää maailman menestyneimmät yritykset, kuten 
McDonald’s ja Starbucks. Tämä ei siis ole mitään maagista hokkus-pokkusta, vaan 
kaikki asiat perustuvat maailman parhaiden markkinointigurujen ja 
menestyneimpien tehokkaimpiin oppeihin. 

Tämä systeemi toimii niin pienten yritysten ja suurien yhtiöiden myynnin 
kasvattamiseen markkinatilanteesta riippumatta. Tämä siis toimii pienelle 
yksityisyrittäjälle tai monien kymmenien miljoonien liikevaihdon yrityksille. Systeemi 
toimii sinulle, jos myyt konkreettisia tuotteita, digitaalisia tuotteita tai palveluja. 
Pidemmittä puheitta mennään itse asiaan. 

On olemassa kolme tapaa kasvattaa myyntiä:  

1. Kasvata asiakkaiden määrää. 

2. Kasvata asiakkaan kertaostoksen suuruutta. 

3. Kasvata asiakkaan ostosten lukumäärää. 

Seuraavalla sivulla näet tämän systeemin kaaviokuvan. Tulet oppimaan sen kohta 
kohdalta tämän oppaan eri osioissa. 



Systeemin vaiheet 
Tässä systeemissä on seitsemän vaihetta ja ne ovat seuraavat: 

1. Päätä tuotteen markkina ja asiakasprofiili

2. Valitse liikenteen lähde

3. Tarjoa liidimagneetti

4. Tarjoa houkutteleva tarjous

5. Tarjoa päätuote

6. Tarjoa ”katteen tuplaaja”

7. Markkinoi uudelleen

Nyt on aika kiinnittää turvavyöt, sillä seuraavana tulet oppimaan kuinka tätä 
systeemiä käytetään hyödyksi ja saadaan myynti kasvuun markkinatilanteesta 
huolimatta. 

Tiedoksi, että tätä systeemiä käytetään jatkuvasti ainakin seuraavilla 
toimialoilla: 

• Kaupan ala

• Ravintola-ala

• IT-ala

• Pankki- ja finanssiala

• Hyvinvointi- ja kauneusala

• Rakennusala

• Koulutuspalvelut

sekä monilla muilla aloilla. Seuraavaksi selvitetään millainen olisi sinulle kaikkein 
sopivin asiakas ja millä markkinalla sinun olisi hyvä toimia. 



Vaihe 1 – Päätä tuotteen markkina ja 
asiakasprofiili 
Bisneksen tekeminen on itse asiassa aika yksinkertaista. Sinun täytyy muuttaa 
mahdollisimman monta ihmistä tilasta ”ennen” tilaan ”jälkeen”. Katso alla olevasta 
kuvasta mitä se käytännössä tarkoittaa. 

ENNEN -vaiheessa asiakas on hieman hukassa. Hänellä saattaa olla kipuja, 
kyllästynyt, ärsyyntynyt tai alakuloinen jostain kumman syystä. 

JÄLKEEN -vaiheessa elämä hymyilee asiakkaalle. Hänellä ei ole enää kipuja, hän 
on iloinen ja innoissaan.



Ihmiset eivät osta tuotteita tai palveluita 

He ostavat lopputuloksia. Se, minkä takia he ostavat johtuu siitä, että he haluavat 
päästä JÄLKEEN -tilaan. Loistava tarjous, tuote tai palvelu saa asiakkaat 
siirtymään JÄLKEEN -tilaan. 

Loistava markkinointi kaikessa yksinkertaisuudessaan siirtää asiakkaita ENNEN 
-tilasta JÄLKEEN -tilaan. Siinä se! 

Useimmat yritysten epäonnistumiset johtuvat siitä, että asiakkaita ei olla pystytty 
siirtämään JÄLKEEN -tilaan. Se johtuu kahdesta syystä: 

1. JÄLKEEN -tila ei ole asiakkaalla riittävän hyvä. Tarjous 
ei ole ollut riittävän hyvä. 

2. Yritykset epäonnistuvat näyttämään siirtymisen 
ENNEN -tilasta JÄLKEEN -tilaan riittävän selkeästi, eli 
markkinointi on epäonnistunut.  

Jos suuretkin yritykset epäonnistuvat tässä, niin miten se sitten oikein tehdään? 

Itseasiassa hyvinkin helposti.

Kahdeksan kysymyksen taulukko 

Ennen kuin suunnittelet yhtään mainosta tai olet markkinoimassa mitään tuotetta, 
niin vastaa aina näihin kahdeksaan kysymykseen.

Mitä asiakkaallasi on ENNEN -tilassa? 

Mitä asiakkaallasi on JÄLKEEN -tilassa?



Mitä tuntemuksia asiakkaasi tuntee ENNEN -tilassa? 

Mitä tuntemuksia asiakkaasi tuntee JÄLKEEN -tilassa?

Millainen on asiakkaasi ”normipäivä” ENNEN -tilassa?

Millainen on asiakkaasi ”normipäivä” JÄLKEEN -tilassa?

Mikä on asiakkaasi tila ENNEN -tilassa?

Mikä on asiakkaasi tila JÄLKEEN -tilassa?

Tässä alla vielä taulukko, jota voit käyttää.



Olen tehnyt markkinoinnin konsultaatiota useille asiakkaille ja yksi asiakkaani myy 
vauvojen unipesää. Sellaista makuualustaa, jossa vauva nukkuu sikeämmin, koska 
se kokee olevansa äidin kohdussa (unipesän reunat saavat tämän aikaiseksi).

Alta näet miltä tämän tuotteen osalta kahdeksan kysymyksen taulukko näyttäisi 
täytettynä. 

Tämä on todella tehokas työkalu. Kun ymmärrät, miten asiakkaan tilanne 
muutetaan ENNEN -tilasta JÄLKEEN -tilaan niin se vaikuttaa suoraan yhteen 
todella tärkeään asiaan…

Siihen KUINKA PALJON VOIT PYYTÄÄ TUOTTEELLASI TAI PALVELULLASI 
RAHAA. Näiden kahden tilan väliä kutsutaan arvoksi, eli mitä enemmän pystyt 
tuottamaan arvoa, sitä enemmän voit laskuttaa asiakastasi.  





Vaihe 2 – Valitse liikenteen lähde 
Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta sinulla ei ole ikinä ongelma saada riittävästi 
liikennettä tai kävijöitä. 

Sinun ongelmasi voi olla liiketoimintamallissasi, tarjouksissasi tai tulosten 
mittaamisessa, mutta liikenteen hankkimisessa sinulla ei ole ongelmaa. 

Jos kertoisin sinulle, että aina kun saat yhden uuden kävijän sivuillesi, niin sinulle 
maksettaisiin 10 euroa. Saisitko silloin hankittua kävijöitä nettisivuillesi?

Todellakin. Voisit maksaa yhdestä kävijästä 10 € ja silti olisit plus-miinus 
nollatilanteessa. itse asiassa voisit maksaa vieläkin enemmän, kun ymmärrät täysin 
tämän systeemin. 

”Kuka pystyy käyttämään eniten rahaa uuden asiakkaan 
hankkimiseen voittaa aina!” 

Kotisivuillesi tuleva liikenne ei ole siis ongelma. Käytössäsi on pitkä lista kanavia, 
josta hankkia liikennettä, kuten: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, sähköposti, 
hakukoneoptimointi, bloggaaminen, AdWords-mainonta, bannerimainonta sekä 
monia muita eri kanavia ja mahdollisuuksia. 

Sinun tarvitsee vain osata: 

1. Kuinka mitata liikenteen arvo?

2. Kuinka määrittää miten paljon liikenteestä voi maksaa?

Tämän takia olet varmaan ollut turhautunut. Sinulla ei ole ollut oikeita mittareita ja 
systeemiä markkinointiisi. 

Kun lähdet ajamaan uutta liikennettä sivuillesi, niin keskity yhteen liikenteen 
lähteeseen ja harjoittele. Jossain vaiheessa sinä tulet siinä hyväksi ja sen jälkeen 
voit miettiä muita kanavia. 





Vaihe 3 – Tarjoa liidimagneetti 
En tiedä onko liidimagneetti sinulle terminä tuttu, mutta lyhyesti se tarkoittaa jotain 
ilmaista porkkanaa, joka on tarjolla nettisivuilla sähköpostiosoitetta tai yhteystietoja 
vastaan. 

Tämä liittyy olennaisesti myynnin kasvattamisen ensimmäiseen sääntöön: Kasvata 
asiakkaiden määrää. 

Muista, että liidimagneetin pitää tuoda arvoa asiakkaallesi. Se on ehdoton sääntö, 
eikä siitä saa tehdä poikkeusta. Tämä johtuu siitä, että tämä on ensimmäinen 
”kauppasi” uuden asiakkaan kanssa, vaikka raha ei vaihdakaan omistajaa. 

Sinun pitää siis tuoda OIKEASTI hyötyä ja arvoa asiakkaallesi. Liidimagneetti 
voidaan sijoittaa joko laskeutumissivulle tai siitä voidaan tehdä pomppaava popup-
ikkuna. 

Voit testata ja valita mieleisesi tavan laittaa liidimagneetti tarjolle, mutta älä tee sitä 
ainakaan näin: 



Liidimagneetti ratkaisee aina ongelman. Mieti ensin, minkä ongelman voit ratkaista 
asiakkaillesi ja suunnittele sen pohjalta hyvä ja tarpeellinen liidimagneetti.

Tässä esimerkkejä hyvistä liidimagneeteista: 



Ne voivat olla hyvinkin yksinkertaisia. Ne lupaavat ratkaista yhden asian, joka on 
asiakkaan mielestä tärkeä (kts. kahdeksan kysymyksen taulukko). 





Vaihe 4 – Tarjoa houkutteleva tarjous 
Jos ymmärrät tämän vaiheen ja viet sen käytäntöön, niin tulet voittamaan useimmat 
kilpailijasi. Ensimmäisenä meillä oli tarkoitus kasvattaa asiakkaiden määrää. 
Liidimagneetilla saamme itsellemme liidejä, eli yhteystietoja, mutta sillä emme vielä 
ole tehneet yhtään asiakasta. 

Tässä ideana on tarjota houkutteleva tarjous juuri niille henkilöille, jotka ovat 
osoittaneet kiinnostuksen yritystäsi kohtaan ja tilanneet liidimagneetin. Tämä ei ole 
siis julkinen tarjous. 

Houkutteleva tarjous on oikeasti vastustamaton tarjous, jota ei voi jättää väliin. 
Esimerkkinä tästä koru, jonka saat 0 €:n toimituskulujen hinnalla. 

Houkuttelevan tarjouksen tavoite on siis saada käännettyä aiheesta kiinnostunut 
henkilö yrityksesi asiakkaaksi. 

Oletko kuullut sanonnan, että uusien asiakkaiden hankinta on monin kerroin 
kalliimpaa kuin lisämyynnin tekeminen nykyisille asiakkaille. 



Sinun ei ole kuitenkaan tarkoitus tehdä elantoasi näillä myynneillä. Tässä 
vaiheessa on tarkoitus hankkia mahdollisimman monta uutta asiakasta, joille 
voidaan jatkossa myydä arvokkaampia tuotteita tai palveluita: 

1. Päätuote 

2. ”Katteen tuplaaja” 

3. Lisämyynti markkinoimalla uudelleen 

Seuraavassa osiossa käsittelemme päätuotteesi myyntiä.  



Vaihe 5 – Tarjoa päätuote 
Tämä on se sinun lippulaivatuotteesi tai -palvelusi. Tätä juttua haluat myydä 
kaikkein eniten ja tällä tuotteella sinulla on jonkinlainen kilpailuetu. 

Useimmat yritykset eivät saavuta suurta myynnin kasvua, koska he yrittävät myydä 
tätä päätuotetta suoraan kylmille kontakteille. Olen itsekin tehnyt tätä ja huomannut 
saman kantapään kautta. 

Tarjoamalla liidimagneetin ja houkuttelevan tarjouksen ennen päätuotteen myyntiä 
saat lämmitettyä asiakkaasi oikeaan ostomoodiin. Silloin hän on halukas sekä 
valmis ostamaan sinun päätuotteesi. 

Kaiken lisäksi olet onnistunut tekemään asiakkaan kanssa jo kaksi kauppaa ennen 
kuin hän edes tietää varsinaisesti päätuotteestasi. Tämän takia on erittäin tärkeää, 
että ylität asiakkaasi odotukset liidimagneetilla sekä houkuttelevalla tarjouksella.

Useimmissa tilanteissa tässä kohtaa teet jo voittoa. Systeemi on mahdollista virittää 
niin, että päätuotteella ei ole vielä edes tarkoitus tehdä voittoa, vaan voitto tehdään 
myöhemmässä vaiheessa.

Sinun liiketoiminnastasi tulee pysäyttämätön ja tulet kasvattamaan jatkuvasti 
myyntiäsi markkinatilanteesta riippumatta. Pystyt käyttämään enemmän rahaa 
asiakkaiden hankintaan kuin kukaan kilpailijoistasi. 

Kilpailijasi yrittävät hankkia elantonsa myymällä päätuotetta kylmille kontakteille ja 
sinun ei edes tarvitse tehdä voittoa päätuotteellasi. Kumman veikkaat menestyvän 
paremmin? 

Tässä kohtaa tämä muuttuu oikeasti mielenkiintoiseksi!



Vaihe 6 – Tarjoa ”katteen tuplaaja” 
Minun täytyy myöntää yksi juttu. Olen ehkä huijannut sinua aiemmin. Keksin tämän 
nimen ihan hatusta vetämällä. Ei tämä kohta takaa, että katteesi tuplaantuu. Se 
vain kuulosti niin siistiltä ja ajattelin, että lukisit tämän osion erittäin innoissasi. Jatka 
kuitenkin lukemista..

Tässä vaiheessa todellisuudessa kate voi kasvaa 50 % tai se voi kasvaa 500 %. 
Kaikki on sinusta kiinni miten rakennat systeemiisi tämän vaiheen. 

Toinen kohta myynnin kasvattamisen kaavasta kuului näin: Kasvata asiakkaan 
kertaostoksen suuruutta. Katteen tuplaaja tekee juuri tämän.

Useimmat yritykset eivät tee houkuttelevia tarjouksia tai niiltä puuttuu kokonaan 
katteen tuplaaja.  Sen takia ne joutuvat taistelemaan selviytyäkseen ja sinä tulet 
menestymään. 

McDonald’s, Starbucks ja Gigantti 

Esimerkiksi hampurilainen on McDonald’s:n päätuote, mutta arvaatko millä he 
tekevät katteen? Kokiksella ja ranskalaisilla. Haluatko ostaa aterian? Hinta nousee 
ja kate kasvaa. Laitetaanko isommat ranskalaiset ja isompi juoma eurolla? Mikä 
ettei. Hinta nousee ja kate kasvaa. Simppeliä, mutta tehokasta. 

Entä Starbucks? Haluaisin Caffe Latten. Ensiksi siitä tehdään isompi, sen jälkeen 
se koristellaan kermavaahdolla ja kaikilla eri tilpehööreillä. Hinta nousee ja kate 
kasvaa. 

Mites Gigantti? Se ei ainakaan myy minulle tuumaakaan isompaa telkkaria kuin 
tarvitsen! Ei välttämättä, jos olet tiukkana. Mutta saisiko olla kotiinkuljetus, 
vakuutus, asennuspalvelu? Hinta nousee ja kate kasvaa. Alkaa olla tuttu lause, eikö 
niin?



Tätä samaa sanotaan myös lisämyynniksi. Se pitää tehdä suunnitelmallisesti 
jokaiselle asiakkaalle ja luvut pitää myös olla hyvin tiedossa. Luvut tietämällä 
pystytään laskemaan tarkkaan, kuinka paljon uuden nettisivukävijän hankkiminen 
saa korkeintaan kustantaa. 

Eikä tässä vielä kaikki. On olemassa vielä yksi tapa kasvattaa myyntiä.  



Vaihe 7 – Markkinoi uudelleen 
Eli toisin sanoen myy muita tuotteita samalle asiakkaalle. Voit aloittaa tämän 
systeemin alusta uudelle tuotteelle tai voit myös lähteä myymään uutta tuotetta 
houkuttelevalla tarjouksella tai suoraan päätuotteena. 

Tämä onnistuu silloin, kun asiakkaasi on edellisten ostojen kanssa JÄLKEEN 
-tilassa. Silloin hänelle on helpompaa myydä lisää. 

Niin kuin varmasti jo huomasit, niin tämä liittyy myynnin kasvattamisen kolmanteen 
sääntöön: Kasvata asiakkaan ostosten lukumäärää. 

Tässä tavoitteena on saada sama asiakas ostamaan uudelleen ja uudelleen. Niin 
monta kertaa kuin mahdollista ja myytävää riittää. 

Asiakassuhdetta voit kehittää sähköpostimarkkinoinnilla, jakamalla uutta arvokasta 
sisältöä hänelle tai kanta-asiakasohjelman avulla.  



Toivottavasti tästä oli sinulle hyötyä ja nyt on aika lähteä rakentamaan systeemiä, 
jolla kasvatat myyntiäsi markkinatilanteesta riippumatta! 

Ville Kinanen
Puh. 050 365 5002
ville@hakukonekeisari.fi

Oppaan kirjoittaja 
Tämän oppaan on kirjoittanut Hakukonekeisari Oy:n perustaja 
Ville Kinanen, jolla on vankka kokemus tuloksellisesta 
digitaalisesta markkinoinnista. Ville otti uransa alkuaskeleet 
vuonna 2008, kun perusti oman mainostoimiston ja 
ensimmäisen verkkokauppansa. Jossain vaiheessa Villellä 
alkoi olla verkkokauppoja yli 10 ja osaamista vaikka ”muille 
jakaa”, niin hän päätti perustaa Hakukonekeisarin 
yhtiökumppaninsa Samu Hurskaisen kanssa. 

Näillä kahdella Keisarilla on yksi 
yhteinen elämäntehtävä:  

Ville ja Samu haluavat nostaa suomalaisten 
yritysten digimarkkinoinnin maailman huipulle! 

hakukonekeisari.fi

http://hakukonekeisari.fi
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