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Yritys:
Tampereen  Rakennustiimi  Oy

”Olemme  saaneet  Fonectalta  selkeää  
näyttöä  yrityksemme  kasvusta.  Haluamme  

panostaa  markkinointiin  nyt  ja  
tulevaisuudessa.”

Juha  Honkala
Toimitusjohtaja

+
Toimiala:

Rakentaminen  ja  remontointi

Haaste:
Kasvattaa uuden yrityksen 
liiketoimintaa Pirkanmaan 

alueella. 

+

+
Ratkaisu:

Yritykselle tehtiin uudet kotisivut. 
Verkkolöydettävyyttä parannettiin Fonecta 

Kontakti –palvelulla, Googlen 
hakusanamainonnalla ja 
hakukoneoptimoinnilla. 

02 Pro Chat otettiin asiakaspalvelukanavaksi.

+
Tulokset:

80  %  uusista  asiakkaista  
tavoitetaan  verkon  kautta.  

Uusia  asiakkaita  tulee  tasaisena  
virtana  verkkosivujen  kautta.

Liikevaihto:
0,3  M  €  (2017/03)  

+

Perustettu:
2015

+



Haaste



Asiakkaat eivät löytäneet yritystä
Kaksi vuotta sitten perustettu Tampereen Rakennustiimi halusi
kasvaa Pirkanmaan alueella vahvasti. Yrityksellä oli itse tehdyt
kotisivut, mutta niiden kautta ei tullut liikennettä eikä asiakkaita.
Asiakkaat eivät löytäneet sivuja tai yritystä hakiessaan
rakennusalan palveluja Pirkanmaan alueelta.

Yrityksen perustajalla ja toimitusjohtajalla Juha Honkalalla oli
kirkas näkemys, miten vastata kilpailuun. ”Tarjoamalla asiakkaille
kestävää laatua ja markkinoimalla vahvasti netissä voimme erottua
kilpailussa.” Markkinointiin tarvittiin luotettava kumppani, joka pystyi
tarjoamaan riittävän kattavan palveluvalikoiman, sekä mitattavat
tulokset.

”Kun perustin yrityksen, minulla oli aluksi itse tehdyt
kotisivut. Niiden kautta ei tullut yhteydenottoja eikä
tarjouspyyntöjä – eikä kauppaa. Minulla oli myös pieni
hakusanamainonta-kampanja, mutta se ei kantanut
hedelmää ollenkaan”, Juha Honkala Tampereen
Rakennustiimistä kertoo. ”Sekä kotisivut että
hakusanamainonta piti saada toimimaan tehokkaammin.”



Ratkaisu



Kotisivuilla luodaan ensivaikutelma
Yhteistyö Fonectan kanssa aloitettiin uusimalla yrityksen kotisivut.
Sivut suunniteltiin alusta alkaen palvelemaan mahdollisimman hyvin
loppuasiakasta. Sivut tarjoavat helpot yhteydenottotavat ja löytyvät
hyvin Googlesta.

Honkala on lopputulokseen tyytyväinen. Rakennustiimin sivuilla
kerrotaan, minkä tyyppisiä remontti- ja rakennustöitä yritykseltä voi
tilata. Sivuille on tuotu paljon kuvia yrityksen toteuttamista kohteista
ja yhteydenotto on tehty helpoksi.

”Fonectalla oli tärkeä rooli siinä, minkälaisen ensivaikutelman
yrityksestämme asiakas saa. Ensivaikutelma tulee nimenomaan
nettisivuilta. Sitä kautta asiakkaat kiinnostuvat ja ottavat yhteyttä. On
tärkeää, että yhteydenottoja tulee ja pääsee tarjoamaan töitä.”

”AIEMMIN  KOTI-
SIVUJEN  KAUTTA
EI  TULLUT  UUSIA  
ASIAKKAITA.

TOISIN  ON  NYT.”



Kaikki samasta talosta
Kun kotisivujen perusta oli saatu kuntoon, lähdettiin kasvattamaan
yrityksen näkyvyyttä verkossa.

Kotisivujen kanssa käsi kädessä kulkee hakukoneoptimointi. Fonecta
pitää huolen siitä, että Tampereen Rakennustiimin sivut löytyvät
jatkuvasti hyvin Googlesta juuri niillä sanoilla, joilla yrityksen palveluja
eniten etsitään. Fonectan kautta yrityksen tietoja pidetään ajan tasalla
myös kaikissa suosituimmissa verkkopalveluissa.

Liiketoiminnan kasvaessa Tampereen Rakennustiimi on kasvattanut
markkinointipanostuksia. ”Kun firma on kasvanut, olemme lisänneet
kanavien määrää ja saaneet jälleen uutta kasvua”, Honkala kertoo.

Uusia kanavia ovat olleet muun muassa Google Adwords ja 02 Pro
Chat. ”Aloimme tehdä hakusanamainontaa ja se lähti toimimaan.
Chat-palvelun kautta olemme saaneet hyvin yhteydenottoja.”

”Mitä enemmän olemme näkyvillä, sitä enemmän
meille tulee tarjouspyyntöjä ja saamme kauppaa.
Mitä enemmän saamme kauppaa, sitä enemmän
voimme palkata väkeä ja kasvattaa yritystä.”



Fonectasta kasvun kumppani

”Osaan rakentaa ja haluan keskittyä rakentamiseen. Minulle on suuri
etu, että voin jättää yritykseni markkinoinnin Fonectan mietittäväksi”,
Juha Honkala sanoo. ”Arvostan myös siitä, että minulla on yksi
yhteyshenkilö, jonka kanssa voin hoitaa näitä asioita.”

”Yrittäjänä aikani on kortilla, ja saan päivittäin puheluita erilaisilta
markkinointiyrityksiltä. Tästä joukosta on vaikea erottaa, kuka oikeasti
pystyy johdattamaan yritystä kasvuun.”

”Koen, että minulla on oikea kumppani hoitamaan markkinointia.
Fonecta ajaa yritykseni asioita eteenpäin, kertoo, mitä mahdollisuuksia
minulla on, ehdottaa mikä olisi järkevää, miten kannattaisi lähteä
etenemään ja mihin kannattaisi panostaa enemmän. Kaikessa
kerrotaan, miten asia auttaa minua yrittäjänä jatkossa.”

”Moni ajattelee, että jos alussa ei ole töitä, niin ei voi
panostaa markkinointiin. Mutta jos ei panosta
markkinointiin, ei niitä töitä saakaan. Markkinointia
pitää aina miettiä pidemmällä tähtäimellä.”

”TAVOITTEENA
ON,  ETTÄ  SAAMME  
KAUPPAA  JA  FIRMA  

KASVAA.”



• Tampereen  Rakennustiimin  kotisivut  tehtiin  
asiakaslähtöisiksi  ja  hakukoneystävällisiksi.

• Verkkolöydettävyyttä  parannettiin  
hakukoneoptimoinnilla ja  
hakusanamainonnalla.

• Fonecta  Kontaktin avulla  yrityksen  tiedot  löytyvät  
suosituista  verkkopalveluista.

• 02  Pro  Chat otettiin  käyttöön  asiakaspalvelun  
laajentamiseksi.

• Fonecta  hoiti  myös  suorapostituksen kaikki  
vaiheet  mainoksen  tekemisestä  kirjeen  
lähettämiseen  asti.

Näin  tehtiin



Tulokset



Tulokset näkyvät liikevaihdossa
Parivuotisen toimintansa aikana yritys on jo kasvanut merkittävästi ja
saanut huomattavasti uusia urakoita netin kautta. Samalla näkyvyyttä
verkossa on kasvatettu jatkuvasti.

Markkinointinsa yritys on käytännössä ulkoistanut kokonaan
Fonectalle. Fonecta on tehnyt Tampereen Rakennustiimin kotisivut,
toteuttanut hakukoneoptimoinnin, hakusanamainontakampanjat ja
vastaa siitä, että yrityksen tiedot löytyvät kattavasti verkosta.

”Fonecta miettii markkinointiasioita puolestani.
Minun tehtäväni yrittäjänä on keskittyä
rakentamiseen. Voi sanoa, että Fonecta on yritykseni
markkinointiosasto.”



Kokonaisvaltainen kumppanuus
Jos aiemmin Tampereen Rakennustiimin kotisivujen kautta ei
juurikaan tullut uusia asiakkaita, niin toisin on nyt.

”Olemme aivan eri mittakaavassa kuin aikaisemmin.
Tarjouspyyntöjä tulee tasaisena virtana, joskus jopa kymmeniä
viikossa. Olemme saaneet huomattavasti uusia urakoita. Arviolta
80 prosenttia uusista töistä tulee nykyään nettisivujen kautta”.

”Tämä kaikki kertoo siitä, että olemme pystyneet erottumaan.
Kotisivut löytyvät luonnollisissa hauissa loistavasti ja sivujen
kävijämäärät ovat nousseet. Asiakkaat ovat myös kehuneet
nykyisiä sivujamme.”

Honkala on tyytyväinen myös 02 Pro Chat -palveluun. Palvelu
säästää yrittäjän aikaa huomattavasti ja sen kautta tulee
yhteydenottoja.

”Fonecta pystyy tarjoamaan laajalla skaalalla
kaiken. Minulla ei ole tarvetta käyttää muita
yhteistyökumppaneita markkinoinnissa.”

”80  %  TÖISTÄMME  
TULEE  NYKYÄÄN  
VERKON  KAUTTA.”



Selkeää  kasvua
Panostus  näkyvyyteen  on  näkynyt  liiketoiminnan  kasvuna.  Juha  
Honkala  arvioi,  että  yrityksen  liikevaihto  on  yli  kaksinkertaistunut  
viime  vuoteen  nähden. Työntekijöiden  määrä  on  yli  tuplaantunut  ja  
myös  työmaita  on  enemmän  kuin  viime  vuonna  ja  ne  ovat  kaikki  
isompia.  

”Olemme  saaneet  Fonectalta  selkeää  näyttöä  yrityksemme  kasvusta  
lyhyellä  ajalla.  Haluamme  panostaa  markkinointiin  nyt  ja  
tulevaisuudessa.”

”Koemme  tulevaisuutemme  tamperelaisena  
rakentajana  valoisana.”



Mitä  saavutettiin

80  %
80  prosenttia  uusista  

asiakkaista  tavoitetaan  verkon  
kautta.

130%  
Liikevaihto  yli  

kaksinkertaistunut  viime  
vuoteen  nähden.

28x
Yritys  sai  lähes  30-kertaisesti  
yhteydenottoja  Fonectan  
kanavien  kautta  toimialan  
keskiarvoon  verrattuna.




