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Yritys:

Naava

”Meidän tulee tavoittaa B2B-päättäjät Suomessa, 

Ruotsissa ja Yhdysvalloissa tehokkaasti ja tarkoin 

kohdennetusti. Fonectan LinkedIn-kokonaisuus on 

toiminut erinomaisesti: olemme saavuttaneet 

vahvan asiantuntija-aseman sekä saaneet 

järjestettyä täyteen buukattuja seminaareja eri 

markkinoilla.”

Aslak de Silva

Chief Revenue Officer

Toimiala:
Terveysteknologia

Haaste:
Uuden palvelun tuominen 

markkinoille, tunnettuuden 

kasvattaminen, asiantuntija-

aseman saavuttaminen, 

seminaarien buukkaus ja 

myyntiliidit.
Ratkaisu:
LinkedIn-kumppanuus. Kampanjat 

aloitetaan sponsoroidulla sisällöllä, 

jolla herätetään kohderyhmän 

kiinnostus. Tämän jälkeen lähetetään 

kutsut tapahtumiin InMailin avulla. 

Kohdennettua lisänäkyvyyttä ostetaan 

säännöllisesti julkaistavilla LinkedIn-

blogeilla.

Tulokset:
Yrityssivun seuraajamäärän kasvu +300%. 

Sponsoroitu sisältö 34% LinkedInin

kansainvälistä keskiarvoa 

kiinnostavampaa. Seminaarit täynnä, 

tapaamismäärät ovat tuplaantuneet. 

Myyntisykli nopeampi ja asiakasyritysten 

profiili korkeampi. Myynti 2,5-kertaistunut. 

Markkinointibudjetti noussut 2 vuoden 

takaisen liikevaihdon tasalle. 

Liikevaihto:
1,83 M € (2016) 

Perustettu:
2011 



Haaste



Naavan haasteena oli tuoda eri markkinoille uusi 

palvelu, joka kiinnostaisi hyvinvoinnista, työtehosta ja 

tuottavuuden lisäämisestä vastaavia B2B-päättäjiä. 

Naavan palvelu, älyviherseinät, ei ollut sellainen joka 

olisi tullut päättäjille itselleen edes mieleen.

Oli löydettävä keino, jolla saataisiin palvelun kiinnostus heräämään. 

Ensin piti löytää oikeat päättäjät ja juuri se hyvinvointiaiheinen sisältö, 

josta he haluaisivat lukea lisää. Oli saatava tarpeeksi korkean profiilin 

yrityksiä ja päättäjiä mukaan seminaareihin. Oli kasvatettava palvelun 

tunnettuutta, lunastettua Naavalle asiantuntija-asema ja tuotettua 

myyntiliidejä.

”Markkinoille tulo vaati tehokasta, kohdennettua ratkaisua. LinkedIn-

kokonaisuus on toiminut erinomaisesti: saimme vahvan asiantuntija-

aseman eri markkinoilla, ja seminaarimme buukattiin täyteen”, kertoo 

Naavan Chief Revenue Officer Aslak de Silva.

Herätimme Fonectan kanssa tehdyn globaalin 

B2B-kohdennuksen avulla päättäjien 

kiinnostuksen uuteen palveluun.



Naava avasi toimiston Ruotsiin vuonna 2016. Vuoden 2017 alussa 

päätettiin Ruotsin markkinoilla yhteistyössä Fonectan kanssa ottaa 

uusi strategia käyttöön päättäjien tavoittamiseksi. Yritys ja sen palvelu 

eivät olleet lainkaan tunnettuja, ja nyt piti löytää oikeat päättäjät, jotta 

palvelu saataisiin lanseerattua menestyksekkäästi. Päättäjien 

tavoittamiseen oli aiemmin käytetty sähköpostia ja 

puhelinbuukkauksia, mutta ne olivat osoittautuneet työläiksi ja 

huonotehoisiksi keinoiksi.

”Naava kaipasi apua globaaliin kohdennettuun B2B-markkinointiin. 

Heidän palvelunsa on sellainen, että sitä on hankala hakea esim. 

Googlesta juuri oikeilla hakusanoilla ilman, että tietää jo itse 

yrityksestä jotain”, kertoo Fonectan Account Manager Emmi Mikkola.

Naava ei ollut testannut LinkedIn-markkinointia aiemmin. Nyt oli 

ensiarvoisen tärkeää löytää oikeat, tarkat kohderyhmät ja ideoida 

kampanjoiden sisältö vastaamaan heidän kiinnostuksen kohteitaan. 

Fonectan asiantuntijan avulla määriteltiin kohderyhmät ja suunniteltiin 

kampanja, jossa käytettiin sponsoroitua sisältöä ja InMail-postitusta. 

Sisällöstä vastasi asiakas, ja sitä muokattiin jatkuvasti tulosten 

perusteella. Yhdessä oivallettiin, kuinka LinkedInissä rakennetaan 

menestyksekkäästi tarinan kaari tapahtuman ympärille.

”Tavoitteemme oli saada tapahtumat buukattua 

tehokkaasti täyteen. Tarvitsimme niihin mukaan 

myös juuri oikean profiilin päättäjät.”  



Ratkaisu



Tapahtumat buukattiin täyteen, tapaamismäärät 

tuplaantuivat

Oli lähdettävä alkutekijöistä, eli Naavan tekemisestä tunnetuksi. 

Haastetta lähdettiin ratkaisemaan yhdessä niin, että Naava antoi 

Fonectalle vapaat kädet rakentaa LinkedIn-kohderyhmiä. Samalla 

Naava muokkasi sisältöä yhä kiinnostavammaksi. Kampanjan tilanne oli 

koko ajan Naavan nähtävissä, ja sitä muokattiin jatkuvasti sen pohjalta, 

mikä osoittautui toimivaksi käytännössä. 

Voitiin reagoida ja oppia nopeasti. Kokonaisuus alkoi toimia niin, että 

Naava alettiin yhdistää hyvinvoinnin aihealueeseen, minkä jälkeen 

olikin huomattavasti helpompi saada kohderyhmä avaamaan Naavan 

heille lähettämät InMail-sähköpostikutsut tapahtumiin.

Naavan kontaktien määrä LinkedIn:ssä kasvoi 300%. ”Tapahtumat 

buukattiin täyteen ja tapaamismäärät tuplaantuivat”, kertoo Naavan 

Event & Experience Manager Hanna Nylund. 

”Markkinointimme tärkeä kokonaisuus on järjestää lisäarvoa tuottavia 

aamupalaseminaareja, joihin kutsumme päättäjiä. Teimme 

sponsporoidun sisällön avulla sisältökampanjan ja lähetimme kutsut 

tapahtumiin InMailin kautta. Kokonaisuus toimi erinomaisesti”, Aslak 

De SIlva kertoo.



Jatkuvalla kampanjoinnilla tunnettuutta ja 

oikeilla sisällöillä ajatusjohtajuutta

”Kävimme ensin Naavan tiimin kanssa läpi heidän tavoitteensa 

LinkedIn-mainonnalle. Rakensimme sisältökalenterin, joka piti 

sisällään jatkuvaa mainontaa brändin tunnettuuden 

kasvattamiseksi ja kampanjalähtöjä tapahtumamarkkinoinnin 

tueksi. Myös ajatusjohtajuuden edistäminen oli alusta lähtien 

keskeinen päämäärä, johon LinkedIn soveltuu B2B-

mainosympäristönä erinomaisesti. Mainosmuodoiksi valittiin 

sekä Sponsored Content että InMail, jotka ovat toimineet 

tuloksien valossa erittäin hyvin”, Digital Operations Manager

Emilia Dermedesiotis Fonectalta kertoo.

Aloitettiin 3-6 viikon 

sponsporoidun sisällön kampanja, 

jonka jälkeen lähetettiin kutsut 

tapahtumiin InMailin kautta. 

Lisäksi LinkedInissä julkaistaan 

säännöllisesti asiantuntijablogeja, 

joille ostetaan lisänäkyvyyttä. Näin 

kasvatetaan tunnettuutta ja 

asiantuntija-asemaa.

Näin tehtiin



Tulokset



Myynti nousuun globaaleilla markkinoilla

Hyvinvointialan päättäjien kiinnostus uutta palvelua kohtaan 

saatiin herätettyä: sponsoroitu LinkedIn-sisältö on Naavalla nyt 

34% kansainvälistä keskiarvoa kiinnostavampaa. 

Osuva ja oikein kohdennettu sisältö herätti kiinnostuksen 

osallistua Naavan järjestämiin asiantuntijaseminaareihin. Ne 

buukattiin nopeasti täyteen, ja asiakastapaamisten määrät 

tuplaantuivat. Myynnille saatiin tuotettua tehokkaasti liidejä, ja 

myyntisykli nopeutui. Tapahtumiin saatiin mukaan profiililtaan 

korkeampia yrityksiä ja myynti lähti vahvaan nousuun. 

”Nyt meillä on yksi työkalu, jota voimme käyttää kaikkialla. 

Kokonaisuus on koko ajan näkyvillä, ja voimme seurata jatkuvasti, 

mikä toimii ja mikä ei. Kun tarkastelemme eri markkinoita samojen 

lukujen valossa, kasvaa myös markkinaymmärryksemme. 

LinkedIn toimii järkevästi suhteessa työmäärään sen tarkan 

kohdennuksen vuoksi ja saavutamme oikeat päättäjät tehokkaasti. 

Meillä on vahva luottamus Fonectan asiantuntijuuteen ja yhdessä 

olemme päässeet loistaviin tuloksiin”, Chief Revenue Officer

Aslak de Silva kertoo.

Myyntisykli on nopeampi, ja 

asiakasyritysten profiili 

korkeampi. Myynti on 

kasvanut 2,5-kertaiseksi. 

Markkinointibudjetti on nyt 2 

vuoden takaisen liikevaihdon 

tasolla.



LinkedIn-markkinointi toimii yli odotusten

Vaikka LinkedIn oli Naavalle entisestään tuttu, ei markkinointia 

sen kautta oltu systemaattisesti testattu aiemmin. Sen 

hyötysuhde osoittautui huomattavasti odotettua paremmaksi, 

aina päättäjien tapaamismääriin saakka, jotka tuplaantuivat 

aiempaan verrattuna. Tärkeäksi muodostui avoin kumppanuus 

Fonectan asiantuntijan kanssa: kampanjoita ideoitiin ja 

kehitettiin koko ajan, ja yhdessä saavutettiin erinomaiset 

tulokset.

“LinkedIn-kokonaisuus on toiminut tulosten valossa erittäin 

hyvin. On ollut ilo työskennellä asiakkaan kanssa, joka on 

hyödyntänyt tiimimme osaamista jo mainonnan 

suunnitteluvaiheessa ja testaamisen avulla löytänyt 

optimaalisen tavan hyödyntää LinkedIniä markkinoinnissaan. 

kertoo Fonectan Emilia Dermedesiotis.



Mitä saavutettiin

+300% 
Uusien kontaktien määrä 

LinkedIn:ssä on kasvanut 

300 %.

+200%
Tapaamismäärät täyteen 

buukatuissa seminaareissa  ovat 

tuplaantuneet.

+250%
Myynti 2,5 -kertaistui.

+43% 
Käynnit ruotsinkielisillä 

sivuilla ovat kasvaneet 43 %.

2,15%
Kampanjan aikana 2,15% 

kävijöistä konvertoitui liideiksi. 

Edellisellä aikajaksolla konversio 

oli 1,67%.



https://www.fonecta.fi/yrityksille/oppaat/tilaa-linkedin-markkinointi-kayntiin-opas/
https://www.fonecta.fi/yrityksille/oppaat/tilaa-linkedin-markkinointi-kayntiin-opas/



