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Haaste



LVI Lämpöpaja aloitti toimintansa Heinolassa vuoden 

2015 alussa ja uusi yritys tarvitsi näkyvyyttä ja 

kasvua. Yhteistyö Fonectan kanssa alkoi pian 

yrityksen perustamisen jälkeen, syksyllä 2015. 

LVI Lämpöpajalle luotiin yritysprofiili Fonectan 

Fonecta.fi, Fonecta Caller, 020202 Palvelu ja Finder

-palveluihin. Profiili tarkoittaa verkkolöydettävyyttä, 

jolla tähdätään siihen, että yritys tavoittaa 

asiakkaansa silloin, kun he hakevat yrityksen 

yhteystietoja, tuotteita tai palveluita tai etsivät 

yrityksen tarjoamia palveluita hakusanoilla.

”Onneksi minuun oltiin yhteydessä ja lähdin 

mukaan”, toteaa toimitusjohtaja Billy Sierman. 



Lisäarvoa markkinointiin

Palvelu oli yrittäjälle uusi ja herätti mielenkiinnon, sillä hän koki sen 

tukevan jo nykyistä markkinointia. ”Yrittäjä oli vaikuttunut, kun 

pystyimme selkeästi osoittamaan, millaista lisäarvoa pystyimme 

tuottamaan löydettävyyden avulla,” kertoo Fonectan media-

asiantuntija Paula Löf.

LVI Lämpöpaja oli jo aiemmin mainostanut verkossa sekä 

paikallislehdessä. Yhteistyön alussa todettiin paikallislehden 

jakelualue toimivaksi alueeksi markkinoinnin kohdentamista ajatellen. 

Lisäksi Fonectan tarjoama näkyvyys verkon eri palveluissa lisää 

käyntejä yrityksen kotisivuilla. Käynnit tehostavat jo aiemmin 

hankittua retargeting-mainontaa, jonka avulla kotisivuilla käyneet 

asiakkaat voidaan tavoittaa uudelleen. Toimitusjohtaja Billy Sierman

on vakuuttunut verkkomarkkinoinnin tehokkuudesta: ”Printtimainonta 

ei enää toimi. Mieluummin sijoitan eurot pitkäaikaiseen näkyvyyteen 

ja työkaluihin, joita asiakkaatkin käyttävät.” 



Ratkaisu



Oikeanlaista näkyvyyttä oikeassa 

paikassa

Sierman tietää, että ihmiset käyttävät verkon hakupalveluita monilla 

eri laitteilla. Siksi on tärkeää saada oikea näkyvyys oikeaan 

paikkaan.  

Näkyvyys on nyt kohdistettu tarkasti yrityksen toiminta-alueelle, jota 

on matkan varrella laajennettu. Kun Fonectan media-asiantuntija 

Paula Löf huomasi Lahdesta asti haettavan LVI-asennuspalveluita 

sekä sen, että yritys voitiin sijoittaa alueella hakutulosten kärkeen 

Fonectan fonecta.fi, finder.fi ja Caller -palveluissa, lisättiin alue myös 

LVI Lämpöpajan löydettävyyteen. Näkyvyys uudella alueella 

mahdollisti yhteydenotot uusilta asiakkailta.

”Kun oma osaaminen ja aika keskittyvät 

yrityksen toimintaan, on parempi jättää 

markkinoinnin toimenpiteet ammattilaisten 

käsiin”, ajattelee Sierman. 

Yritykselle lisättiin näkyvyys Fonectan 

Fonecta.fi, Fonecta Caller, 020202 

Palvelu ja Finder -palveluihin.

Näkyvyyttä laajennettiin uudelle 

alueelle, josta löytyi potentiaalisia 

asiakkaita.

Näin tehtiin



Tulokset



Enemmän asiakkaita

LVI Lämpöpaja työntekijöineen ovat Siermanin mukaan tuttuja 

tekijöitä monelle yrityksen kotipaikkakunnalla Heinolassa, mutta 

paremman verkkolöydettävyyden ansiosta yritykseen otetaan 

yhteyttä nyt myös muilta alueilta. ”Asiakkaita on enemmän nyt kuin 

aiemmin.” Sierman toteaa. Kiinnostuksen ja löydettävyyden kasvu on 

nähtävissä myös luvuissa. Ennen yhteistyön alkua yrityksen tietoja oli 

katsottu yhdeksän kuukauden aikana noin 200 kertaa. Fonectan 

tarjoaman löydettävyyden jälkeen katsomiskertoja oli samassa 

ajassa jo yli 700. Lisäksi asiakkaiden yhteydenottomäärät ovat 

nelinkertaistuneet. 

”Ylitimme asiakkaan odotukset kirkkaasti. Hän on 

yllättynyt lukujen merkittävästä positiivisesta 

muutoksesta”, Löf kertoo.



Asiakkaiden lisäksi yrityksen toivomaa kasvua on saatu myös 

henkilöstön puolelle. ”Vuosi sitten tein tätä yksin ja nyt lisäkseni 

on kolme työntekijää sekä yksi harjoittelija”, Billy Sierman kertoo. 

Yrittäjä on ollut todella tyytyväinen yhteistyöhönsä Fonectan 

kanssa; se on helppoa ja selkeää. 



Mitä saavutettiin

x 700
Yrityksen tietoja katsottiin 

Fonectan palveluissa yhdeksän 

kuukauden aikana 700 kertaa. 

Ennen Fonectan tarjoamaa 

näkyvyyttä katsomiskertoja oli 

samassa ajassa 200. 

X 4
Asiakkaiden 

yhteydenottomäärät ovat 

nelinkertaistuneet 

yhteistyön aikana. 

+ 3
LVI Lämpöpaja on palkannut 3 

uutta työntekijää sekä yhden 

harjoittelijan.




