
Onnistu henkilökohtaisessa 
sähköpostimarkkinoinnissa
Opas sinulle, joka haluat muuttaa potentiaaliset asiakkaat liideiksi 

ja sitoa asiakkaita lähemmäksi henkilökohtaisten ja innostavien 

sähköpostikampanjoiden avulla.
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Paremmat tulokset henkilökohtaisella 
sähköpostimarkkinoinnilla

Vuonna 2020 lähetettiin yli 300 miljardia sähköpostiviestiä päivittäin, 

ja monet kokevat, että Saapuneet-kansio suorastaan tulvii eri yritysten 

viesteistä. Huolimatta jatkuvasti kasvavasta kilpailusta vastaanottajan 

huomion tavoittamiseksi, sähköpostimarkkinointi voittaa edelleen 

kaikki muut digitaaliset markkinointikanavat, kun tulosta verrataan 

suhteessa vaadittuun investointiin.

Sähköpostimarkkinointi on edullinen tapa vahvistaa suhteita 

potentiaalisiin ja olemassa oleviin asiakkaisiin ja erinomainen 

työkalu, jonka avulla tieto voi saavuttaa tietyt ryhmät. Geneeriset 

sähköpostiviestit, joita lähetetään suurelle vastaanottajaryhmälle, 

eivät kuitenkaan saa kovin paljon huomiota, mikä on ymmärrettävää. 

Vastaanottajan mielenkiinnon herättämiseksi ja ylläpitämiseksi 

viestit täytyy mukauttaa niiden henkilöiden mukaan, jotka kulloinkin 

halutaan tavoittaa.

Sähköpostimarkkinoinnissa personointi tarkoittaa kampanjoiden 

suuntaamista tietyille vastaanottajille käyttämällä tietoja, joita 

sinulla on heistä. Henkilökohtaisesti muotoillut viestit osoittavat sinun 

välittävän suhteestasi vastaanottajaan ja kasvattavat mahdollisuutta 

välittää sanomasi perille asti. Mitä enemmän tietoa on käytettävissä, 

sitä osuvammaksi kommunikaatio muodostuu.

On olemassa paljon B2B-yrityksiä, jotka jäävät jälkeen 

kehityksessä ajatellessaan, että ”one-size-fits-all”-viestit riittävät. 

Persoonallisempien viestien luomisen ei kuitenkaan tarvitse olla 

monimutkaista, ja monessa tapauksessa yksinkertainen voi olla 

riittävä.

Tässä raportissa opastamme sinua pääsemään alkuun 

persoonallisissa sähköpostikampanjoissa ja annamme vinkkejä 

ja neuvoja siihen, kuinka vastaanottaja keskipisteenä pitäen voit 

kasvattaa sekä uutta että lisämyyntiä.

“Siitä lähtien, kun aloimme segmentoida sähköpostilähetyksiemme 

vastaanottajia, olemme havainneet kasvaneen kiinnostuksen 

jäsentemme keskuudessa, mikä ilmenee muun muassa korkeampana 

osanottajamääränä seminaareissamme.” 

Malin Johansson, Saksalais-ruotsalainen kauppakamari

67%
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Aseta selkeät tavoitteet, jotka tukevat kaikenkattavia myynti- ja 

markkinointitavoitteita

5 askelta onnistuneisiin 
henkilökohtaisiin 
sähköpostikampanjoihin

Kuinka vangitset yleisösi huomion suunnatuilla ja henkilökohtaisilla 

sähköpostikampanjoilla? Avainasemassa on oppia tuntemaan asiakas 

ja toimittaa sisältöä, joka innostaa heitä oikealla tavalla ja oikeana 

ajankohtana asiakasmatkan aikana. Kunnollisen esityön avulla, pitäen 

huomion vastaanottajan mielenkiinnonkohteissa ja tekemällä jatkuvia 

analyysejä ja parannuksia, tulet pian huomaamaan tulokset.

Onnistu henkilökohtaisissa sähköpostikampanjoissa

Selkeät tavoitteet sähköpostikampanjoillesi ovat A ja O luomasi 

sisällön kannalta ja edellytys sille, että voit seurata, miten kampanjat 

oikeastaan vaikuttavat. Aivan kuten asetat tavoitteita sille, kuinka 

monta liidiä tulee sisään kotisivujen kautta tai kuinka monta kauppaa 

yhden myyjän on solmittava, on vähintään yhtä tärkeää asettaa 

selkeät tavoitteet sähköpostikampanjoillenne.

Näitä asioita kannattaa miettiä
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1. Aseta tavoitteet

2. Segmentoi asiakkaat

3. Luo persoonallista sisältöä

4. Optimoi lähetykset

5. Seuraa, arvioi, parannaa
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2. Segmentoi asiakkaat

Segmentointi tarkoittaa, että vastaanottajat ryhmitellään asetettujen 

kriteerien mukaisesti mahdollisimman merkityksellisen ja kiinnostavan 

sisällön luomiseksi kullekin ryhmälle. Kun olette asettaneet selkeät 

tavoitteet sähköpostikampanjoillenne, on aika kartoittaa ne asiakkaat 

ja prospektit, jotka haluatte tavoittaa. 

Vinkki! Jos työskentelet jo 

sähköpostimarkkinoinnin parissa – käytä 

edellisiä lähetyksiä koskevia tilastotietoja ja 

segmentoi vastaanottajat sen perusteella, 

mikä heitä on kiinnostanut aikaisemmin.

Aloita olemassa olevista asiakastiedoista

Ota avuksi tieto, joka sinulla jo on vastaanottajistasi. 

Tämä tieto voi olla kerättynä CRM-järjestelmään, 

sähköpostityökaluun, Excel-tiedostoihin tai muihin 

paikkoihin.

“Uutiskirjeemme on kehitetty tiiviissä yhteistyössä myynnin ja 

markkinoinnin välillä. Myyjämme ovat vastuussa asiakkaiden 

segmentoinnista tiettyä uutiskirjettä varten. He tuntevat 

asiakkaamme parhaiten ja käyttävät Lime CRM:ssä olevaa tietoa 

päättäessään, minkälaisesta sisällöstä asiakas saattaa olla 

kiinnostunut.” 

Timo Niinimäki, Toimitusjohtaja, Elgood Oy

Onnistu henkilökohtaisissa sähköpostikampanjoissa

Näin pääset alkuun

Aloita muutamalla kriteerillä

Valitse kourallinen kriteereitä, joiden perusteella 

segmentointi toteutetaan, kuten vastaanottajan 

ammatti, kaupunki/alue, toimiala tai aikaisemmin ostetut 

tuotteet.

Ota kollegat avuksi

He, jotka työskentelevät lähimpänä asiakkaita, tietävät 

usein parhaiten, mistä he ovat kiinnostuneita. Pyydä 

apua heiltä ryhmitelläksesi vastaanottajat.

Pidä asiakas mielessäsi

Vastaanottajien mielenkiinnonkohteet vaihtelevat 

riippuen siitä, missä vaiheessa asiakasmatkaa he 

ovat ja sen vuoksi sinun on tehtävä segmentointi sen 

perusteella.
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3. Luo yksilöllistä sisältöä joka segmenttiin

Selkeästi segmentoidut vastaanottajaryhmät helpottavat 

huomattavasti merkityksellisten tarjousten ja suositusten luomista 

joka segmentille. Tässä saat mahdollisuuden päästää luovuutesi 

valloilleen, mutta älä unohda, että sisällön tulee olla linjassa 

kampanjanne tavoitteiden kanssa.

Ajattele tilannetta vastaanottajan näkökulmasta ja sitä, missä 

vaiheessa asiakasmatkaa he ovat. Mitkä ovat heidän tavoitteensa? 

Millaista tietoa he haluavat lukea? Mitä ongelmia heillä on, 

joita yrityksesi voi huomata ja ratkaista? Sisällön tulee tukea 

vastaanottajaa heidän päätöksessään valita teidät toimittajaksi tai 

tarjota asiakkaalle mahdollisimman suuren hyödyn heidän ollessaan 

asiakkaitanne.

Onnistu henkilökohtaisissa sähköpostikampanjoissa

Tutki

Jaa inspiroiva artikkeli tai 

opas, joka osoittaa ongelman 

näyttääksesi, että yritykselläsi on 

paljon tietoa aiheesta

Arvioi 

Tue asiakasta ratkaisun löytämisessä 

jakamalla webinaari, jossa 

keskustelette sitä, mitä ratkaisuja 

ongelmaan on olemassa

Päätä 

Jaa esimerkkitapaus, joka osoittaa, 

kuinka olette ratkaisseet samanlaisen 

asiakkaan ongelman näyttääksesi, miksi 

heidän tulisi valita teidän yrityksenne

“Tavallinen virhe on se, että yritys luo sisältöä keskittyen aivan 

liikaa omaan tarjoukseensa sen sijaan, että he jakaisivat tietoa, joka 

sitouttaa ja kiinnostaa vastaanottajaa.”

- Ifigenia Doshoris, Email Marketing Specialist, Lime

Vinkkejä persoonallisen sisällön luomiseen asiakasmatkan joka 

askeleella 

Använda

Käytä

Varmista lisämyynti ja jälleenosto 

järjestämällä koulutuksia palvelun/

tuotteen käytöstä
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4. Optimoi lähetykset

Sähköpostilähetyksen optimointi tarkoittaa sen sanoman 

muotoilemista siten, että vastaanottaja kiinnostuu ja haluaa lukea lisää 

jakamastasi sisällöstä. Kyse voi myös olla sen optimoinnista, milloin 

ja millä tavalla viestit lähetetään. Tämä voi parantaa mahdollisuutta 

siihen, että vastaanottaja avaa viestin ja klikkaa eteenpäin.

Tiesitkö, että..

Keskimääräinen avatun sähköpostiviestin parissa vietetty 

aika on niinkin lyhyt kuin noin 12 sekuntia? Pidä viestisi 

lyhyinä ja jätä hieman tilaa mielikuvitukselle siirtämällä 

vastaanottaja sivustosi aloitussivulle lisätiedon saamiseksi.

Onnistu henkilökohtaisissa sähköpostikampanjoissa

Käytä sähköpostiviestimalleja

Käytä sähköpostiviestimalleja varmistaaksesi viestin 

hyvän rakenteen ja sen, että kaikki kommunikaatio 

näyttää yhtenäiseltä kuukausi kuukauden jälkeen. 

“Olemme testanneet 
sähköpostilähetyksiämme 

pystyäksemme tunnistamaan, 
mitkä ajankohdat saavat aikaan 

suurimman klikkaustiheyden. Suurin 
klikkaustiheys yritysasiakkaillamme 

on aamuisin klo 08.00–09.00.”
Anna Vidal, Marketing Coordinator, Elgood Oy

Ajattele ensivaikutelmaa

Otsikkorivi on epäilemättä tärkeä, jotta sähköpostiviestisi 

erottuisi täydestä Saapuneet-kansiosta. Pidä se lyhyenä, 

korkeintaan 40 kirjainta tai merkkiä, ja kehota toimintaan 

tai esitä kysymys.

Mukauta laitteen ja sähköpostisovelluksen mukaan

Yhä useampi henkilö lukee sähköpostinsa puhelimella. 

Varmista siksi, että viestisi näyttää hyvältä sekä 

tietokoneelta että mobiililaitteesta luettuna. Pidä myös 

huoli siitä, että viesti näyttää hyvältä suurimmissa 

sähköpostisovelluksissa.

Aikatauluta oikeaan ajankohtaan

Ei ole olemassa mitään ”one-size-fits-all” -ajankohtaa, 

joka parantaa mahdollisuutta, että viestin vastaanottaja 

sisäistää viestin. Kokeilemalla saat selville, mikä 

ajankohta sopii parhaiten juuri sinun vastaanottajillesi.
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Klikkaustiheys: Klikkaustiheys mittaa sitä, kuinka moni on klikannut 

viestissä olevaa linkkiä ja kertoo siitä, kuinka moni on ryhtynyt 

toimeen sisällön pohjalta. Oliko CTA (Call To Action) riittävän näkyvä 

ja houkutteleva? Kuinka voimme tehdä siitä paremman seuraavalla 

kerralla?

Peruutukset: Ehkä masentavin seurattava luku – mutta uskomattoman 

tärkeä. Kun näkee kunkin lähetyskerran jälkeen, kuinka moni päättää 

lopettaa postituslistan tilauksen, avautuu mahdollisuus arvokkaaseen 

pohdintaan siitä, mitä voidaan parantaa tulevaisuudessa.

Ei ole olemassa mitään maagista ratkaisua, joka toimisi kaikissa 

yrityksissä. Voitte kuitenkin koko ajan seurata, mitata ja parantaa 

toimintaanne. Uskalla kokeilla A/B-testausta ja vertaile, mikä otsikko, 

layout, segmentointi tai viikonpäivä sopii parhaiten juuri teille. Älä 

koskaan pidä itseäsi täysin oppineena, vaan ole avoin tekemään 

mukautuksia ajan kuluessa.

5. Seuraa, arvioi, paranna
Sähköpostimarkkinointi on jatkuva prosessi, jota täytyy koko ajan hioa 

ja säätää. Mahdollisimman suuren läpilyöntivoiman saavuttamiseksi 

onkin tärkeää seurata ja arvioida kuinka viestit menestyvät. 

Sähköpostiviestien selkeä tarkoitus ja tavoite helpottaa huomattavasti 

tietoa siitä, mikä on mennyt hyvin ja mikä vähemmän hyvin.

Onnistu henkilökohtaisissa sähköpostikampanjoissa

“Meidän sähköpostityökalumme Apsikselta lähettää tilastotietoa 

Lime CRM -järjestelmään, jota käytämme sitten analysoidaksemme, 

mitkä asiakkaat ovat avanneet ja klikanneet tuotetta tai tarjousta 

koskevaa sähköpostiviestiä. Myyjät käyttävät tätä tietoa 

työskennellessään asiakkaan parissa. Tämä toimii uskomattoman 

hyvin!”

Johan Nylund, Toimitusjohtaja, Nylund Group

Avaamistiheys: Kuinka monta henkilöä on avannut viimeisimmän 

viestisi? Korkea avaamistiheys tarkoittaa, että moni on kiinnostunut 

kyseisestä viestistä, ja tässä yhteydessä on mahdollista arvioida, mitä 

voidaan tehdä, jotta useampi haluaa avata sen. Onko otsikkorivistä 

mahdollista tehdä houkuttelevampi? Avaako useampi viestin, jos 

lähetämme sen jonakin muuna viikonpäivänä ja aikana? Onko sisältö 

suunnattu oikealle kohderyhmälle?

Katsotaanpa niitä KPI-arvoja, joiden tarkkailu on tärkeää:

Toimitettavuus: Arvioimalla toimitettavuuden saat selville, kuinka 

monta henkilöä viestisi oikeasti saavuttaa. Monessa tapauksessa 

viesti ei koskaan saavu perille vastaanottajalle, ja siksi on tärkeää 

tutkia, mistä tämä johtuu. Pidä asiakasluettelot ajan tasalla ja päivitä 

virheelliset sähköpostiosoitteet.
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Lime CRM on joustava ja vahva CRM-alusta, joka voidaan räätälöidä 

jokaisen yrityksen tarpeiden mukaisesti. Älykkäillä integraatioilla 

teidän tärkeimpiin IT-järjestelmiinne Lime CRM kerää kaikki asiakkaat, 

kaupat ja kampanjat samaan paikkaan ja antaa selkeän kuvan koko 

liiketoiminnasta. Sähköpostityökaluusi integroituna voit helposti 

valmistella yksilöllisiä ja räätälöityjä sähköpostikampanjoita Lime 

CRM:ssä. Lime CRM:n asiakastietoja hyödyntämällä voit luoda 

helposti vastaanottajalistoja ja valintoja perustuen eri kriteereihin, 

kuten asiakasstatukseen, ostohistoriaan, maantieteellisiin tietoihin tai 

aikaisempaan tapahtumaan osallistumiseen.

Tietoa Limestä

Räätälöi henkilökohtainen 
asiakaskommunikaatiosi Limen avulla

Tietoa Limestä 

Me Limellä uskomme epätavallisiin asiakaskokemuksiin ja siihen, 

että tyytyväiset asiakkaat auttavat liiketoimintaa houkuttelemalla 

uusia asiakkaita. Siksi uskomme myös yritysten tukemiseen älykkäillä 

ja käyttäjäystävällisillä työkaluilla, jotka tekevät asiakassuhteiden 

houkuttelemisesta, ylläpitämisestä ja syventämisestä yksinkertaista.

Toimistoillamme Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Alankomaissa 

ja Norjassa työskentelemme lähellä asiakkaitamme tehdäksemme 

heidän arjestaan yksinkertaisempaa.

Kerromme mielellämme lisää! 

Ratkaisumme on tehty sinulle, joka haluat löytää fiksumpia tapoja 

tehdä kauppoja ja hankkia tyytyväisiä asiakkaita. Vaara demo 

joltakin asiantuntijoistamme saadaksesi tietää, kuinka voimme auttaa 

yritystäsi tulemaan voittamattomaksi asiakassuhteiden hoitajaksi.
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Lime Newsletter on sähköpostityökalu, joka auttaa sinua luomaan 

visuaalisia, mitattavia ja osuvia sähköpostiviestilähetyksiä 

asiakastietojesi perusteella. Luo yksinkertaisesti upeita lähetyksiä 

drag-and-drop-moduulien avulla sovitetuissa malleissa, ja lähetä ne 

juuri niille henkilöille, jotka haluat saavuttaa.

Jokaisen kampanjan tulokset siirtyvät suoraan Lime CRM 

-järjestelmään ilman, että sinun tarvitsee edes nostaa sormeasi. 

Haluatko lähettää uuden sähköpostiviestin heille, jotka eivät avanneet 

ensimmäistä viestiä? Tai seurata heitä, jotka klikkasivat lukeakseen 

lisää tarjouksesta? Se järjestyy helposti!

https://www.lime-technologies.fi/lime-crm/demo/

