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Haaste



Hormexin liiketoimintajohtaja Henri Turunen siirtyi 
yrityksen johtoon vuonna 2013 ja päätti ottaa verkon 
haltuun osana liiketoimintaa.

”Jos hän ei olisi tehnyt sitä itse, joku muu olisi ehtinyt ensin”, 
muistuttaa Fonectan Account Manager Jonna Nenonen. Turunen 
tiesi, että asiakkaat hakevat myös hänen toimialansa palveluita 
verkosta ja halusi hakea liiketoiminnalle kasvua verkon kautta. 
Erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöönoton tavoitteena oli 
parantaa asiakaspalvelua sekä saada uusia asiakkaita. Turusen 
mielestä oli tärkeää, että asiakkaat löytävät yrityksen verkosta ja 
saavat siihen mahdollisimman helposti ja nopeasti yhteyden.

”Nettinäkyvyyden on oltava sellainen että me 
emme juokse joka paikkaan vaan asiakkaat 

löytävät meidät.”



Ratkaisu



Kohti kokonaisvaltaista ratkaisua haaste 
kerrallaan

Hormex on digitalisoinut toimintaansa kokonaisvaltaisesti 
useamman palvelun avulla. Fonectan Account Manager Jonna 
Nenonen kertoo, että asiat on tehty sujuvasti oikeassa 
järjestyksessä. 

Kun Hormex siirtyi Fonectan asiakkaaksi vuonna 2015, siirtyivät 
yrityksen kotisivut sekä Google-mainonta ensimmäiseksi 
Fonectan ylläpidettäväksi. Sen jälkeen yrityksen 
verkkolöydettävyys laitettiin kuntoon. Nyt asiakkaat löytävät 
Hormexin etsiessään esimerkiksi hormisaneerauspalveluita 
Fonectan hakukanavissa. Löydettävyys Fonectan Kontakti-
palvelun avulla parantaa yrityksen luonnollista näkyvyyttä myös 
Googlessa, Nenonen kertoo. 

Näkyvyyteen on panostettu erikseen myös Googlessa. ”Google-
mainonnan kautta saatu näkyvyys tulee maksetun liikenteen 
kautta. Aloitimme myös hakukoneoptimoinnin luonnollisen 
liikenteen lisäämiseksi. Optimointi parantaa konversiota 
Googlesta verkkosivuille ja tuo asiakkaalle haluttua tulosta”, 
Nenonen jatkaa.



Kotisivukävijät kohdataan chat-palvelussa

Googlen hakusanamainonnan ja -optimoinnin lisäksi 
Hormexilla on verkossa myös bannerimainontaa. Jo 
kotisivuilla vierailleita muistutetaan Hormexin palveluista 
remarketingin avulla. Yrityksestä muistuttavat mainokset 
verkossa saavat kiinnostuneen asiakkaan palaamaan 
Hormexin verkkosivuille. ”Remarketing toimii hyvin: se seuraa 
verkkokäyttäytymistä ja muistuttaa meistä”, Turunen sanoo. 

Pian yhteistyön alussa Turunen ilmaisi kiinnostuksensa chatin
käyttöönotosta yrityksen kotisivuilla. 02 Pro -palvelu auttaa nyt 
Hormexin verkkosivukävijöitä chatin välityksellä muun muassa 
erilaisissa kysymyksissä sekä liidien vastaanotossa. Lisäksi 
02 asiakaspalvelijat vastaavat tarvittaessa asiakkailta tuleviin 
puheluihin. 

”Olen jopa hieman yllättynyt siitä kuinka hyvin 
02 Pro toimii; asiakaspalvelijat ovat osaavia, 

chatin kautta tulee paljon asiakkaita eikä 
yksikään puhelu ei mene ohi.”

Fonecta Kontakti, 
hakusanamainonta ja 

hakukoneoptimointi otettiin 
käyttöön tuomaan yritykselle 

yhteydenottoja sekä lisää 
liikennettä kotisivuille. 

Remarketing-mainonta muistuttaa 
verkkosivuilla vierailleita Hormexin

palveluista. Asiakaspalvelua 
parannettiin 02 Pro -palvelun 

avulla.

Näin tehtiin



Tulokset



Verkko mahdollistaa toimivan tavan tehdä 
bisnestä

Hormexin näkyvyys verkossa on parantunut merkittävästi. 
Turusen mukaan sekä chatissa että puhelimessa kohdataan 
päivittäin uusia asiakkaita. Lisäksi yrityksen tunnettuus on 
laajentunut pelkän Helsingin sijaan koko Suomen kattavaksi. 
”Suurin osa asiakkaista tulee netin kautta, sieltä he niitä 
palveluita hakevat. Ja yritysasiakkaat soittavat Suomen eri 
kolkista vain siksi, että olemme panostaneet verkkoon”, Turunen 
iloitsee. Näkyvyyden on Turusen mukaan oltava sellainen, että 
asiakkaat löytävät heidät. Pari vuotta aiemmin asiakkaiden 
etsimiseen tuhlaantui aikaa esimerkiksi erilaisilla messuilla, 
joissa yrityksen ei nykyään enää tarvitse kiertää, sillä asiakkaat 
löytävät heidän luoksensa. 

”Verkkomainonta ja -näkyvyys tuo paljon 
etua meille. Ilman palveluita emme pystyisi 

pyörittämään bisnestä näin.”



Liikevaihdon kasvua ja parempaa 
asiakaspalvelua

Kolmen vuoden aikana yhteistyö Fonectan kanssa on 
tuottanut tulosta: liikevaihto on nelinkertaistunut ja nykyään 
asiakkaat tavoitetaan parhaiten nimenomaan verkossa. 
Pitkäjänteinen kumppanuus Fonectan kanssa on 
mahdollistanut asiakastöihin keskittymisen markkinoinnin 
sijaan – tästä hyötyvät niin Hormex kuin sen asiakkaatkin. 

Asiakaspalvelu on parantunut ja asiakaspalaute on 
Turusen mukaan ollut positiivista. Yksikään puhelu ei mene 
ohi ja asiakkaat saavat verkossa palvelua 
yhteydenottolomakkeen ja chatin avulla. ”Meidät saa heti 
kiinni ja mitä nopeammin vastaamme sen varmemmin 
teemme kauppaa – ja tämä on tuonut todella paljon lisää 
kauppaa” Turunen kertoo. Yhteistyössä Fonectan kanssa 
on Turusen mukaan hyvä kokonaisuus käytössä: yhden 
palvelun sijaan Hormex löytyy useasta kanavasta, jotka 
tavoittavat potentiaaliset asiakkaat ostopolun eri vaiheissa 
tehokkaasti.



Mitä saavutettiin
x4

Hormexin liikevaihto on 
nelinkertaistunut 

kolmessa vuodessa. 1.-3.
Hormexin palveluihin liittyvät 
hakusanat löytyvät Googlen 

hakusijoilta ensimmäisen 
kolmen hakutuloksen 

joukosta.

x20 
Hormex on vuoden aikana 

saanut yhteydenottoja 
Fonectan palveluiden 

kautta 20 kertaa enemmän 
kuin toimialan muut 

yritykset keskimäärin.

+70%
Hormexin orgaanisen 

kävijäliikenteen kehitys on 
pysyvää ja parantunut 

vuodessa  70 %.



https://www.fonecta.fi/yrityksille/testaa-nakyvyytesi/?cmp=MONI_T+Verkkonakyvyys_A+TestaaNakyvyytesi_W+Sisalto_R+WEB
https://www.fonecta.fi/yrityksille/testaa-nakyvyytesi/?cmp=MONI_T+Verkkonakyvyys_A+TestaaNakyvyytesi_W+Sisalto_R+WEB
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