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”Se kyllä yllätti, että saatiin rakennettua oma 
sesonki muutoin hiljaiselle ajanjaksolle.”

Marko Iso-Kungas
toimitusjohtaja

Toimiala: 
Allergiavapaan suklaan 

valmistus ja myynti

+ Perustettu: 
1994

+

Liikevaihto:
0,74 M €

+

YRITYS: 
Suklaatehdas Dammenberg

Ratkaisu: 
Uudistettiin verkkokauppa 

keventämällä ostoprosessia ja tehtiin 
kauppa mobiiliystävälliseksi. Aloitettiin 
suunnitelmallinen sisältömarkkinointi. 
Sisältöä jaettiin somessa ja verkko-
mainonnassa, josta liikenne ohjattiin 
verkkokauppaan. Tehtiin hakusana-
mainontaa valituille kansainvälisille 

markkina-alueille.

Investoinnin taso: 
Noin 20 000 € +

Haaste: 
Tunnettuuden rakentaminen 

sekä Suomessa että 
kansainvälisesti valituilla 

markkina-alueilla. 
Verkkokaupan myynnin 

kehittäminen.

+

+ Tulokset: 
Yrityksen seuraajien määrä sosiaalisessa 

mediassa 7-kertaistettiin. 

Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 
viidenneksellä ja saatiin 10 000 euron 
arvoinen kauppa uudelta asiakkaalta. 

Mainonnalla rakennettu uusi sesonki kak-
sinkertaisti verkkokaupan myynnin. 

+



Dammenbergin Marko Iso-Kungas 
ja Fonectan tiimiä luotsannut Sami Honkanen

Digitaalinen markkinointi oli todellista herkkua 
lempääläläiselle Suklaatehdas Dammenbergille. 
Kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys 
halusi kasvattaa yrityksen tunnettuutta, tasata 
sesonkivaihteluaan ja nähdä, kasvattaisiko 
digitaalinen markkinointi bisnestä niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin.  

Tulokset olivat enemmän kuin rohkaisevia. 
Verkkokaupan myynnissä nähtiin 20 prosentin kasvu 

vuoden perinteisesti hiljaisimpana aikana. 
Tunnettuuden ja sitoutuneiden some-seuraajien määrä 
nousi huimasti aktiivisen sisältömarkkinoinnin avulla. 
Yleensä hiljaiselle keväälle luotiin mainonnan avulla 

uusi sesonki, jonka aikana verkkokaupan myynti 
kaksinkertaistui.

”Se kyllä yllätti, että saatiin rakennettua oma sesonki muu-
toin hiljaiselle ajanjaksolle”, kertoo Suklaatehdas Dammen-
bergin toimitusjohtaja Marko Iso-Kungas.



 

Potentiaalista tuloksiin
 
”Aloittaessamme projektin Dammenberg oli tilanteessa, joka 
on monelle yrittäjävetoiselle firmalle varmasti tuttu. Yritys on 
hyvässä kunnossa, ja sen tuotteet laadukkaita ja kiinnostavia, 
mutta viesti ei välity potentiaaliselle ostajakunnalle”, sanoo 
Fonectan Sami Honkanen lähtötilanteesta.
 
Tiimi huomasikin, että nimenomaan digitaalisen markkinoin-
nin hyödyntämätöntä potentiaalia oli todella paljon. 
 
”Yrittäjä-toimitusjohtaja Marko Iso-Kungas osasi kertoa yri-
tyksen myyntivalteista ja tarinasta hyvin ja kiinnostavasti. 
Halusimmekin tuoda saman ammattitaidon ja laadun myös 
Dammenbergin markkinointiviestintään, jotta tarina puhutte-
lisi myös suklaatehtaan seinien ulkopuolella.”

Ensimmäinen askel: verkkokauppa myös mobiiliin
 
Verkon käyttö painottuu vuosi vuodelta enemmän mobiiliin. 
Sivustojen onnistunut mobiilikäyttökokemus on tärkeää asi-
akkaille mutta myös hakukonenäkyvyyden varmistamiseksi. 
Suklaatehdas Dammenbergille verkkokaupan mobiliteetti 
olikin koko sivustouudistuksen tärkein osa-alue.

MITÄ TEHTIIN:

Uudistettiin verkkokauppa vastaamaan nykyhetken 
vaatimuksia erityisesti mobiililaitteiden osalta. 

Lisäksi kaupan ulkoasua ja ostoprosessia kevennettiin.

Aloitettiin suunnitelmallinen sisältömarkkinointi: 
verkkosivuille tuotettiin inspiroivaa blogisisältöä suklaasta 

ja sen tarjoilusta. Näitä artikkeleita jaettiin somessa ja 
muussa verkkomainonnassa ja niistä ohjattiin 

verkkokauppaan tuotteiden pariin.

Tehtiin hakusanamainontaa valituille kansainvälisille 
markkina-alueille, jotta nähtiin, miten yrityksen 

tuotteet otetaan siellä vastaan.

+



”Verkon käyttö 
painottuu vuosi vuodelta 
enemmän mobiiliin”.

“Kaupan värejä kevennettiin selailun helpottamiseksi. Alusta 
vaihdettiin responsiiviseksi, joka toimii saumattomasti kaikilla 
päätelaitteilla. Lisäksi varmistettiin, että tuotteita on helppo 
silmäillä. Nyt koko valikoima on helppo selata läpi riippumatta 
siitä, millä laitteella asiakas sivustoa käyttää”, toteaa verkko-
kaupan uudistusta Fonectalla vetänyt Henri Kangassalo.  

Sivuston ja kaupan rakenteen lisäksi asiakkaan ostopolkua 
oikaistiin, koska vanhalla alustalla ostoskorin hylkääminen oli 
yksi suurimmista ongelmista. Kauppaan tuli väkeä ja tuotteita 
klikattiin koriin, mutta ostaminen jätettiin herkästi kesken mut-
kaisen ostopolun takia.
 
Verkkokauppa rakennettiin myös niin, että yrittäjä voi halu-
tessaan muokata tuote- ja kategorianäkymiä. Hän pystyy 
tuomaan esimerkiksi yhdelle mainontaan linkitettävälle sivulle 
sesonkituotteita ja ajankohtaisia nostoja.

Kuluttajille suunnatun verkkokaupan lisäksi perustettiin yritys-
asiakkaille suunnattu Suklaaherkut.fi -sivu, jonka tarkoitus oli 
toimia ennen kaikkea liidien keruun välineenä. 

Syksyllä sivustolla vieraili suomalainen yritys, 
joka ei aiemmin ollut ollut yhteydessä Dammenbergiin. 
Yrityksestä vietettiin Suklaaherkut.fi -sivulla aikaa lähes 

tunti, jonka päätteeksi yritys teki sivun kautta 10 000 euron 
arvoisen tryffelitilauksen. 

MITÄ TEHTIIN:
 

Tutkittiin verkkosivuston toimivuus eri laitteilla: 
löydettävyys, käyttökokemus ja ostopolku

Viilattiin sivuston visuaalisuus keveämmäksi (värit) ja 
huolehdittiin siitä, että tuotteiden runsaus nousee esiin 

heti etusivulla

Uudistettiin ostopolku mahdollisimman 
helpoksi – eli lyhyeksi.

+



Ehjä käyttäjäkokemus myös 
mobiilimainonnasta saapuville
 
Dammenbergille tehtiin myös some- ja Google-mainontaa, 
minkä vuoksi sivuston mobiilitoimivuus on ensiarvoisen 
tärkeää.
 
Esimerkiksi Facebookin käyttäjistä yli puolet käyttää palvelua 
kännykällä. Jos some-mainonnasta ohjataan sivulle, jonka 
käyttökokemus ei ole mobiililaitteella paras mahdollinen, 
antaa yritys itsestään vanhanaikaisen, jopa epäluotettavan 
kuvan.

Mainonnalla säpinää hiljaiseen myyntikauteen
 
“Joulu, ystävänpäivä ja pääsiäinen ovat suklaan luonnollisia 
kysyntäpiikkejä. Niiden välissä on pitkä, hiljaisempi aika”, 
kertoo Henri Kangassalo suklaabisneksen sesongeista.

Nyt koko Dammenbergin 

valikoima on helppo 

selata läpi riippumatta 

siitä, millä laitteella 

asiakas sivu
stoa käyttää”.
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+MITÄ TEHTIIN:

Suunniteltiin sisällöt kevään artikkelinostoihin: 
mikä suklaaseen liittyvä kiinnostaisi ja puhuttelisi 

kohderyhmää valittuna ajanjaksona?

Lähdettiin kokeilemaan, missä mainonnan kanavassa 
sisältö toimisi parhaiten. Sosiaalinen media osoittautui 

toimivimmaksi – sieltä saatiin sekä lukukertoja artikkeleille 
että liikennettä verkkokauppaan.

Tehtiin sisältöä säännöllisesti. Kevään nostoista 
saatujen tulosten perusteella todettiin, että 

sisällön roolia kannattaa syksyä kohti 
edetessä kasvattaa entisestään.

Tiimi halusikin kokeilla, pystyisikö hiljaiseen kevätkauteen 
rakentamaan asiakkaiden tarpeista nousevan viestikärjen, 
jonka avulla voisi testata verkkomainonnan eri mahdolli-
suuksia ja toimivuutta.
 
“Kun näimme Dammenbergin valikoimassa ylioppilassuk-
laat, totesimme, että kevääseen sijoittuukin komea juhlakau-
si äitienpäivineen ja valmistujaisineen. Päätimme muistuttaa 
asiakkaita siitä, että laadukas suklaa on mitä parhain tarjot-
tava kaikissa keväisissä juhlissa.”
 
Kampanjan keskiössä oli verkkokaupan blogi-osiossa julkais-
tu artikkeli, jossa vinkattiin viisi suklaa- ja kukkalahjaideaa 
äidille. Tästä artikkelista tehtiin nostot sosiaaliseen mediaan, 
ja sen aihepiirejä hyödynnettiin myös display- ja hakusana-
mainonnassa. Artikkelin ideoista ohjattiin tietysti myös suo-
raan verkkokauppaan ostamaan mainittuja tuotteita.

Verkko tukee kansainvälistymistä, 
analytiikka rakentaa ymmärrystä 
 
Sivuston analytiikasta nähtiin jo projektin alussa eri maista 
tuleva liikenne. Käyntejä tuli eniten Saksasta ja Ruotsista, 
joten mainontaakin oli järkevä lähteä kohdentamaan näille 
valmiiksi kasvaville markkinoille.



MITÄ TEHTIIN:

Tutkittiin verkkosivujen analytiikan avulla, 
mitkä maat olisivat verkkomainonnan avulla 

potentiaalisimpia kasvualueita 

 Verrattiin potentiaalia kasvutavoitteisiin ja muun 
muassa kansainvälisiltä messuilta saatuun palautteeseen. 
Varmistettiin, että kansainväliset jälleenmyyjät löytävät 

verkkosivuilta kattavat tiedot myös englanniksi.

Aloitettiin tunnettuuden rakentaminen 
kevyesti Google-mainonnalla ja ohjattiin kävijät 

englanninkieliselle verkkosivulle.

+

 
Euroopan maiden lisäksi kasvava Aasian markkina oli 
alue, johon haluttiin suunnata.
 
“Shanghaissa pidettyjen elintarvikemessujen jälkeen 
verkkoanalytiikasta huomattiin, että käyntejä tulee paljon 
etenkin Japanista. Tiimi huolehtikin siitä, että sivuston 
englanninkielinen versio tarjoaa kattavasti tietoa yritykses-
tä ja sen tuotteista. Liikennettä tuettiin Google-mainonnal-
la niillä alueilla, joissa kiinnostusta messujen jälkeen näytti 
olevan”, kertoo Sami Honkanen.

 
Uuden englanninkielisen sisällön ansiosta 

sivustolla vietetty aika kasvoi huomattavasti. 
Siitä oli apua neuvotteluissa – nyt Dammenbergin 

tuotteita myydään muun muassa Japanissa.

 
Tärkeä havainto kansainvälisestä markkinoinnista oli se, 
ettei tuotteiden laatua, suomalaisuutta ja puhtautta voinut 
kylliksi korostaa.
 
Suomalaisia elintarvikkeita pidetään maailmalla laaduk-
kaina ja puhtaina, ja tätä vahvuutta korostettiin mainos-
viesteissä. Lisäksi tuotteiden allergiavapautta hyödynnet-
tiin viestikärkenä.

 
  



Mitä saavutettiin

x 7
Tunnettuutta kasvatettiin 

etenkin sosiaalisessa 
mediassa. Yrityksen 
aktiivisten seuraajien 
määrä 7-kertaistettiin. 

+200 %
Kevään hiljaiseen myynti-
aikaan mainonnan keinoin 
rakennettu kevään juhliin 
perustuva uusi sesonki 

kaksinkertaisti verkkokaupan 
myynnin. Uusia jakelijoita ja 

B2B-asiakkaita saatiin 
tunnettuuden kehityttyä 

paitsi Suomesta, 
myös Aasiasta.

+10 000 €
Verkkokaupan liikevaihto 

kasvoi viidenneksellä, vaikka 
sen rooli on olla lähtökohtaisesti 

tuotteiden näyteikkuna. 
Yrityksille suunnatun 

Suklaaherkut.fi -sivun kautta 
saatiin 10 000 euron arvoinen 
kauppa uudelta, ennestään 

tuntemattomalta asiakkaalta. 
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