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Yritys: 
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"Nyt markkinointi pohjautuu kovaan 
dataan ja vältetään 'musta tuntuu'  

-pohjalta tehdyt päätökset"  
 

Lauri Hasanen 
Toimitusjohtaja 
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Toimiala: 

Liikuntapalvelut / 
kuntokeskukset  

Haaste: 
Tavoittaa 120 000 kuntoilijaa 

ja avata kymmeniä uusia 
kuntosaleja Suomessa  

+

+
Ratkaisu: 

Verkkomainonta tarkan 
asiakaskohdentamisen perusteella  

+
Tulokset: 

120 000 ohjattua 
 käyntiä verkkosivuille  

 
5800 tutustumiskäyntiä  

3 kuukauden aikana  

Perustettu: 
2015 

 

+



Haaste 



Uuden kuntosaliketjun lanseeraaminen sai lisäpontta 
dataan pohjautuvasta, digitaalisesta markkinoinnista 
ja myynnistä. Tarkka kohdentaminen potentiaalisiin 
asiakkaisiin oli avain menestykseen. Asiakas-
ymmärrykseen pohjautuva mainonta toi Fresh 
Fitnessin viestin tutuksi suomalaisille ja uudet 
asiakkaat löysivät tiensä kuntosaleille.  

 
 
 
 
 

”Tiedämme nyt reaaliaikaisesti, miten 
digimarkkinointimme vaikuttaa ja miten 

asiakkaat löytävät meidät. Lisäksi meillä on nyt 
mahdollisuus reagoida tarvittaessa 

varmistaaksemme parhaan mahdollisen 
tuloksen. ”  



Fonectasta muodostui strateginen 
kumppani  
Seuraavan viiden vuoden aikana Fresh Fitness aikoo tavoittaa  
120 000 kuntoilijaa ja avata kymmeniä uusia kuntosaleja Suomessa. 
Mukaan haluttiin löytää ammattitaitoinen ja monipuolinen digitaalisen 
markkinoinnin kumppani. Toimitusjohtaja Lauri Hasanen kertoo 
työskentelyn Fonectan kanssa olevan strategista yhteistyötä, jossa 
Fresh Fitnessin tavoitteiden toteuttamista mietitään yhdessä.  
 
Yhteistyön alussa paneuduttiin perusasioihin, kuten siihen, miten 
Fresh Fitness kertoo itsestään uutena toimijana ja miten asiakkaat 
löytävät kuntosaliketjun ja innostuvat testaamaan sen palveluita. 
Fonectassa Hasasen on vakuuttanut kaksi seikkaa: ammattitaito ja 
dataan pohjautuva markkinointi.  
 
”Fonecta on tutustuttanut meidät laajaan valikoimaan digitaalisen 
markkinoinnin keinoja ja kanavia, joiden avulla kaikki toimenpiteet 
pohjautuvat asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen. Kaikki 
tekeminen perustuu nyt kovaan dataan - markkinointi ei ole "musta 
tuntuu" -höttöä", Hasanen iloitsee.  
 
 
 
 
 



Ratkaisu 



Kohderyhmän tunteminen tuo tuloksia  
”Jotta uuden kuntosaliketjun lanseeraaminen onnistuu 
mallikkaasti, täytyy ensin tietää, keitä asiakkaat ovat ja miten 
heidät tavoitetaan”, toteaa Fresh Fitnessin operatiivinen päällikkö 
Jussi Raita. Yhteistyö Fonectan kanssa käynnistyi tarkalla 
asiakasprofiloinnilla. Sen avulla mainonta voitiin kohdentaa oikein 
ja päästiin nopeasti toivottuihin tuloksiin. 
 
Asiakasprofiloinnilla tarkoitetaan sitä, että Fresh Fitnessin 
olemassa olevat asiakkaat analysoitiin heidän ostokäyttäytymi-
sensä perusteella. Tästä saatua asiakasymmärrystä käytettiin 
Display-mainonnan kohdentamisessa. Onnistuneen 
kohdentamisen ja Google Display -mainonnan myötä ihmiset 
löysivät tiensä verkkosivuille ja kuntosaleille.  
 
 
 
 

”Teimme verkossa mainontaa tarkan 
asiakaskohdentamisen perusteella ja saimme 

kaksi ja puoli kertaa suurempia tuloksia 
verrattuna siihen, ettei kohdentamista olisi 

tehty”, Fonectan avainasiakaspäällikkö Toni 
Kontiomaa kertoo. 

 
 
 
 
 



Uudet kuntosalisijainnit  
katsotaan kartalta 
Fresh Fitness aikoo avata kymmeniä uusi kuntosaleja Suomeen. 
Myös laajentumistavoitteen saavuttamisen taustalla toimii 
asiakasymmärrys. Fonectan Dash -karttamallinnus on apuna, kun 
Suomesta kartoitetaan uusia liikepaikkoja kuntosaleille.  
 
Karttamallinnuksessa tarkastellaan esimerkiksi tiettyä aluetta 
Suomessa, sen kilpailijatilannetta sekä potentiaalista asiakasmassaa.  
Toimitusjohtaja Lauri Hasasen mukaan Dash -karttamallinnus tuo 
merkittävää lisäarvoa laajentumistavoitteelle. 
 

 
 
 

”Kun laajentumistavoite on useampia 
kuntosaleja vuosittain, pitää yrityksen tietää 
tarkasti, mihin salit on kustannustehokasta 
sijoittaa”, kertoo Fonectan Toni Kontiomaa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

+
Olemassa olevat asiakkaat profiloitiin 

ostokäyttäytymisen mukaan. 

Mainonta kohdistettiin potentiaalisiin 
asiakkaisiin Fonectan Display-

verkostossa 

Uusia kuntosalisijainteja tarkasteltiin 
Dash-karttamallinnuksen tarjoaman 

ymmärryksen perusteella.  

 

Näin tehtiin 



Tulokset 



Asiakkaat löytävät tiensä uudelle 
kuntosalille verkon kautta 
Löydettävyyden ja uusien asiakkaiden hankkimisen ohella Fresh Fitnessin 
kaltaiselle uudelle toimijalle oli tärkeää päästä kertomaan itsestään. Yritys 
halusi heidän viestinsä erottautuvan ja ihmisten saavan tietoa heidän 
palveluistaan; siitä millainen kuntosali Fresh Fitness on ja miten se eroaa 
kilpailijoistaan. Fresh Fitnessin viestiä tuotiin esiin Display- ja Google-
mainonnalla. Lisäksi yrityksen kotisivuille tuotettiin sisältöä ja verkkosivut 
hakukoneoptimoitiin. 	  

Asiakkaat ovat antaneet palautetta helposta löydettävyydestä sekä 
hyvästä hinta-laatu-suhteesta.	  

”Meidät löytää nyt netistä hienosti, ja sitä kautta ihmiset ovat tulleet 
testaamaan palveluitamme. Olemme onnistuneet liikuttamaan 
suomalaisia”, toteaa Fresh Fitnessin operatiivinen päällikkö Jussi Raita 
tyytyväisenä.  

 

Hienot tulokset puhuvat puolestaan:  
Kolmen kuukauden aikana Fresh Fitnessin 

verkkosivuille kertyi 120 000 käyntiä, saleilla 
puolestaan tehtiin 5 800 tutustumistreeniä.	  

+
Tuotettiin uutta sisältöä 

verkkosivuille	  

Verkkosivut hakukoneoptimoitiin 
paremman löydettävyyden 

takaamiseksi	  

Näin tehtiin 



Juuri oikeaan aikaan 
Tammi–helmikuu on liikuntakeskusten toimialalla tärkeää aikaa. 
Uudet keinot asiakkaiden hankkimiseen ovat silloin kullanarvoisia. 
Juuri niitä yhteistyö Fonectan kanssa on tarjonnut Fresh 
Fitnessille. Vuoden hyvä aloitus onkin vakuuttanut Lauri Hasasen 
tiimeineen hyödyntämään uusia markkinoinnin oppeja myös 
jatkossa. 
 
 
 
 



Mitä saavutettiin 

x 2,5 
Tarkan asiakaskohdentamisen 

perusteella tehty mainonta 
keräsi 2,5 kertaa enemmän 
klikkejä kuin mainonta ilman 

kohdentamista. 

 

+ 120 000 
Fresh Fitnessin 

verkkosivuille kertyi 120 000 
käyntiä kolmen kuukauden 

aikana.	  

+ 5800 
Kuntosaleilla tehtiin 5800 

tutustumistreeniä	  

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONNISTUMISIA SUOMESTA 


