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kuluttajista on valmis
jakamaan henkilökohtaisia
tietoja yritykselle saadakseen
personoituja sisältöjä

Personoitu markkinointi kasvattaa 
osuuttaan markkinointibudjeteissa10. 
Miksi personointi on tällä hetkellä niin 
keskeinen aihe?

Asiakaskeskeisyys ja asiakkaan tarpeet 
korostuvat nyt markkinoinnissa – asiak-
kaiden vaatimukset markkinoinnin arvontuo-
tannon suhteen ovat nousseet. 

Kehittyvät teknologiset kyvykkyydet auttavat 
ymmärtämään asiakkaan tarpeita paremmin 
ja tuottamaan juuri hänelle merkityksellisiä 
kokemuksia. Kiristyvä kilpailu nostaa asiak-
kaiden odotuksia, ja arvokkaan sisällön 
merkitys korostuu.

Kansainvälisen softajätti Salesforcen tutki-
muksen mukaan 57 % kuluttajista on valmiita 
jakamaan yrityksille henkilökohtaisia tieto-
jaan saadessaan niitä vastaan personoi-
tuja sisältöjä1. Kuluttaja ei siis ole passii-
vinen tekijä, joka odottaa yritykseltä arvoa, 
vaan on myös valmis maksamaan arvosta, 
tässä tapauksessa omien henkilötietojensa 
muodossa.

Onnistuneesti personoitu sisältö viestii 
kuluttajalle, että yritys ymmärtää juuri hänen 
tarpeitaan ja pystyy tarjoamaan juuri hänelle 
sopivan ratkaisun. Toisaalta huonosti perso-
noitu tai kokonaan personoimaton viesti voi 
aiheuttaa ärtymystä.
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nousu konversioissa kehittäen
asiakaskokemusta

Kuluttajan tarpeita 
ei osattu huomioida, 
mikä aiheutti sivustolle 
pullonkaulan.

Kullekin kulutta-
jalle personoidut 
ratkaisut

Esimerkki: tunnistimme Dagmarilla, että 
asiakkaamme verkkosivuille oli muodos-
tunut pullonkaula. Sivustolla kävi monessa 
eri asiakkuuden vaiheessa olevia kulut-
tajia. Heidän toisistaan eriävien ongel-
miensa ja intressiensä vuoksi he kohta-
sivat sivustolla usein sisältöä, joka ei 
ollut lainkaan heidän tilanteisiinsa rele-
vanttia. Tämä aiheutti turhautumista.  
 
Suunnittelimme ja toteutimme asiakkaal-
lemme reaaliaikaisen sivustopersonoinnin. 
Tunnistimme verkkoanalytiikasta käyttä-
jien eri motiiveja, loimme motiivipohjaisia 
segmenttejä ja teimme juuri heidän motii-
veihinsa vastaavia, personoituja ratkaisuja. 
Sivustopersonointi nosti konversiota yli  
70 % kehittäen samalla koko asiakaskoke-
musta. 
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Personoitu kokemus nosti
suositteluhalukkuutta

personointia kokeneista
ostajista oli aikeissa kulut-
taa enemmän kuin olivat
suunnittelleet

lisämyynnin  
todennäköisyyden
nosto voimakkaasti  
personoiduilla
ostokokemuksilla

tuotto ansaittu  
dynaamisella
retargetoidulla  
mainonnalla
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Relevantilla personoidulla kokemuksella 
haetaan luonnollisesti myös kasvua. 
Isolle vähittäiskaupan toimijalle teimme 
kampanjan, jossa jopa 10-kertaistimme 
tuoton mainosbudjettiin nähden dynaami-
sella retargetoidulla mainonnalla.

Personoitu asiakaskokemus lisää asiak-
kuuden arvoa. Esimerkiksi konsulttitoimisto 
Boston Consulting Group havaitsi tutki-
muksessaan, että voimakkaasti personoidut 
ostokokemukset nostavat lisämyynnin 
todennäköisyyttä 110-prosenttisesti. Lisäksi 
personointi löysää lompakon nyörejä:  
40 % personointia kokeneista ostajista aikoi 
kuluttaa enemmän kuin oli alun perin suun-
nitellut. Kirsikkana kakun päällä kuluttajien 
suositteluhalukkuus nousi 20 %, kun osto-
kokemusta personoitiin henkilökohtaisella 
tasolla2.

Suorien myynnillisten hyötyjen lisäksi perso-
noinnilla on yhteys kuluttajan luottamukseen 
ja brändipreferenssin kehitykseen5, ja lopulta 
kasvavaan asiakkuuden elinkaaren arvoon2.

Kansainvälisten yritysten personoinnin taso 
asettaa riman korkealle myös kansallisille 
toimijoille. Kun Netflix, Amazon tai Spotify 
tarjoavat yksilötasolla personoidun asiakas-
kokemuksen, alkavat kuluttajat vaatia vastaa-
vanlaista kokemusta myös muilta. Mikäli 
personointi ei vielä luonnistu, kilpailussa 
pärjäämiseksi tarvitaan muita lisäarvoa tuot-
tavia, geneeristä kokemusta kompensoivia 
elementtejä. Kuluttajan odotukset perso-
nointia kohtaan kasvavat kilpailun myötä.
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Ihmiset ostavat 
arvoa.

Hintaherkille voidaan 
personoida alennus- 
viestejä.
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Mitä personointi on?

Kuluttajat eivät osta tuotteita tai palveluja, 
vaan arvoa tuotteen tai palvelun muodossa.3 
Personointi onkin datan hyödyntämistä 
asiakkaan odotusten ja tarpeiden mukaisen 
arvon tuottamiseksi – ja asiakaskokemuksen 
kehittämiseksi.

Arvontuotanto on ollut tyypillisesti sisältö-
markkinoinnin ytimessä, mutta arvon tulee 
välittyä myös taktisesta sisällöstä. Esimer-
kiksi hyvin taktinen bannerimainos alen-
nuskalsareista tuottaa tilaajalle taloudellista 
arvoa säästettävän rahan kautta. 

Jos nettikaupasta tilatut alushousut tipah-
tavat postiluukusta nopeammin kuin tilaaja 
osaa odottaa, hän saa kaupan päälle toimin-
nallista arvoa ajan säästönä. Asiakkaan 
kokema arvo tuottaa puolestaan yritykselle 
arvoa tyytyväisen, uusintaostoja tekevän 
asiakkaan muodossa.

Arvontuotantoon keskittyminen on 
kasvava vaatimus niin inbound- kuin 
outbound-markkinoinnissakin. Arvon tulisi 
välittyä kaikissa kosketuspisteissä yrityksen 
ja asiakkaan välillä.

Personointi ei liity pelkästään sisältöihin 
tai markkinointiviestintään. Parhaimmillaan 
personointi kattaa kaikki yrityksen ja asiak-
kaan väliset kosketuspisteet vaikuttaen koko 
asiakaskokemukseen.

Esimerkiksi hinnoittelu voi perustua perso-
nointiin, jossa historiallisen ostodatan 
pohjalta tunnistetaan ostokäyttäytymisel-
tään eroavia ryhmiä ja kuluttajia. Asiakkaille, 
joiden oston todennäköisyyttä alennukset 
kasvattavat, voidaan ehdottaa alennet-
tuja tuotteita, vähemmän hintaherkille taas 
normaalihintaisia ja mahdollisesti laaduk-
kaampia tuotteita samasta kategoriasta. 

Personoitua asiakaskokemusta ovat myös 
esimerkiksi asiakkuusohjelmat tai asiakas-
palvelu, joka tunnistaa asiakkaan tarpeet 
proaktiivisesti. Lentoyhtiö KLM:n luoma 
Facebook Messenger -botti lähettää 
lennon ostaneelle asiakkaalle tilausvahvis-
tuksen, kaikki lentoon liittyvät dokumentit 
sekä tiedon mahdollisista lentoon liittyvistä 
muutoksista. 

Samassa chatissa voi ottaa yhteyttä 
asiakaspalveluun ja pyytää esimerkiksi 
muutosta paikkavaraukseen. Asiakaspal-
velu tietää heti kenen tilausta muutokset 
koskevat eikä asiakkaalta vaadita asioimista 
toisessa kanavassa tai kirjautumista erillisiin 
järjestelmiin.
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vastanneista luokittelee
organisaation personointi- 
kyvykkyyden rajoitetulle
tasolle

Personoinnin nykytila

Kuten esimerkeistä käy ilmi, personointi voi 
ilmetä eriasteisina toimenpiteinä. Perso-
noinnin ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, 
että yritys kykenee tarjoamaan jokaiselle 
yksilölle erilaisten datapisteiden mukaan 
personoidun, uniikin kokemuksen. Yksilö-
kohtaisen personoinnin ja laajan kohden-
nuksen massaviestinnän välillä on monia 
personoinnin asteita.

Mikäli personointi on yrityksessäsi vielä 
alkutekijöissään, et ole yksin. CDP-tekno-
logiaa tarjoavan Evergagen keväällä 2019 
laatiman tutkimuksen mukaan personointia 
toteutetaan useimmiten personoitujen 
sähköpostien ja nettisivujen kautta. 
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Lähes puolet (47 %) vastaajista luokitteli 
organisaationsa personointikyvykkyyden 
rajoitetulle tasolle. Suurimmiksi perso-
noinnin esteiksi nousivat muun muassa 
datan hallintaan liittyvät haasteet, organi-
saation siiloutuminen, vaillinaiset resurssit 
sekä rajallinen tieto loppuasiakkaiden 
odotuksista.7

Personointia voi tarkastella myös maturi-
teetin kautta, jolloin asteelta seuraavalle 
eteneminen edellyttää tiettyjä kehitysas-
kelia. 

Seuraavaksi esitetyissä personoinnin 
asteissa mukaillaan Boston Consulting 
Groupin tutkimuksissaan löytämää neljää 
personoinnin vaihetta massaviestinnän ja 
yksilötason viestinnän välillä.
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Aste 4  
Aloittelevat personoijat

Neljännen asteen yritykset ovat ottaneet 
ensimmäisiä askelia kohti personointia. 
Kohtaamisia on ryhdytty personoimaan 
yksittäisissä kanavissa, esimerkiksi automa-
tisoidun sähköpostimarkkinoinnin kautta.

Neljännen asteen yrityksille hyvä etenemis-
tapa on kehittää datanhallintaa ja segment-
tikohtaista asiakasymmärrystä. Taktisella 
tasolla dynaamisen mainonnan ja retarge-
toinnin käyttöönotto on helppo askel kohti 
pidemmälle vietyä personointia.

Aste 3  
Kehittyneet personoijat

Kolmannella asteella yritysten personoin-
tikyvykkyydet ovat kehittyneempiä. Perus-
tavanlaatuisia edellytyksiä personoidun 
asiakaskokemuksen tuottamiseen on jo 
rakennettu. Yritys on alkanut personoida 
laajempaan kanavavalikoimaan ja hyödyntää 
asiakasdataa personoinnin moottorina.

Personointi pyörii kuitenkin yhä vahvasti 
sisältöjen ympärillä. Asiakasdata on hallin-
noidumpaa ja koottu osittain segment-
teihin, mutta suuri osa datasta sijaitsee yhä 
eri tietokannoissa, eikä tietoa ole yhdistetty 
yhtenäiseen asiakaskohtaiseen näkymään. 
Dynaamisia työkaluja on otettu käyttöön, 
joten viestintä puhuttelee jo osittain yksilö-
tasolla, mutta se on vielä pääosin segment-
tikohtaista ja hyvin kanavalähtöistä. Perso-
nointi perustuu manuaalisesti laadittuihin 
sääntöihin, joilla tietyille asiakasryhmille 
kohdennetaan tietynlaista viestintää.

Kehittyminen vaatii kolmannen asteen 
yrityksiltä jo olemassa olevien personoin-
tikyvykkyyksien skaalaamista eteenpäin. 
Tämä tarkoittaa muun muassa asiakasdatan 
viemistä yhteen näkymään, koneoppimi-
seen pohjautuvien mallien käyttöönottoa 
personoinnin taustalle sekä personointia 
laajemmassa kanavavalikoimassa. Teknolo-
gisia kyvykkyyksiä on kehitettävä tunnista-
maan kuluttaja eri kanavista ja asiakasym-
märrystä on jalostettava syvemmäksi.
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Aste 2  
Johtavat personoijat

Toisella asteella ovat tällä hetkellä perso-
noinnissa johtavat yritykset. Käyttäjä kyetään 
jo tunnistamaan yli kanavarajojen, hänestä 
muodostetaan yksilöity profiili ja hänelle 
tuotetaan yksilöityjä asiakaskokemuksia 
monikanavaisesti.

Personointi on viety vahvasti asiakasko-
kemukseen, eikä se nojaa vain sisältöihin. 
Personoinnin taustalla on prediktiivistä 
analytiikkaa ja algoritmejä hyödyntäviä, 
koneoppimiseen pohjautuvia malleja. Auto-
matisoidun jakelun ja kehittyneen datanhal-
linnan ja -käytön lisäksi algoritmiset mallit 
ohjaavat sisältöjen suunnittelua ja tuotantoa.

Seuraavalle portaalle siirtyminen vaatii 
personoinnin viemistä tekoälyllä ohjatuksi, 
automatisoiduksi prosessiksi; kuluttajat 
tavoitetaan integroidusti niin omissa kuin 
maksetuissa kanavissa yksilötason vies-
tillä reaaliaikaisesti. Tämä vaatii edistyksel-
lisiä teknologisia kyvykkyyksiä esimerkiksi 
mittaamisessa, datanhallinnassa, jakelussa ja 
automatisoidussa sisällöntuotannossa sekä 
holistista näkymää koko asiakaskokemuk-
seen.

Aste 1  
Tulevaisuuden edelläkävijät

Ensimmäisellä personoinnin asteella ovat 
tulevaisuuden edelläkävijät. Tutkimuksen 
mukaan yksikään vähittäiskaupan yritys 
Yhdysvalloissa ei ole toistaiseksi yltänyt 
tasolle, jossa personoidut, vahvasti toisiinsa 
kytkeytyvät kokemukset kattavat täydelli-
sesti koko asiakaspolun.2
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Kuinka päästä alkuun?  
Suunnitelma personointiin

Personoidut sisällöt tuottavat siis hyötyjä, 
mutta vaativat suuria panostuksia ja loput-
toman määrän kehityshankkeita? Ei aivan 
näinkään. Keskittymällä yrityksen tavoit-
teista ja asiakkaiden haasteista johdettuihin 
sisältöihin päästään jo alkuun. Asiakasseg- 
menteittäin tehtyjen personointitoimen-
piteiden pohjalta ymmärrys asiakkaan 
tarpeista karttuu, jolloin personoinnin matu-
riteettia voidaan kasvattaa asteittain.

Kun halutaan siirtyä kohti yksilötason perso-
nointia, asiakaskokemuksen kehittäminen 
on asetettava strategiseksi painopisteeksi ja 
personoinnille on laadittava suunnitelma.

Personointisuunnitelman teko aloitetaan 
tarkastelemalla asiakaspolkuja: mitkä ovat 
eri asiakassegmenttien haasteet ja mahdol-
lisuudet polun eri vaiheissa ja mitä arvoa 
personoidun kokemuksen tulisi tuottaa 
asiakkaalle polun missäkin vaiheessa.

Tämän ymmärryksen pohjalta suunnitel-
malle asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit. 
Personoinnin kautta kehitetty asiakas- 
kokemus näkyy liiketoiminnan kannalta rele-
vanteissa KPI-mittareissa. Jotta personoituja 
toimenpiteitä voidaan a/b-testata ketterästi 
myöhemmässä vaiheessa, myös kanavakoh-
taiset tavoitteet ja mittarit tulee määritellä.

Seuraavaksi paneudutaan siihen, mitä asiak-
kaalle halutaan viestiä. Sisältöjen ja tuotet-
tavien kokemusten on puhuteltava asiakasta 
aidosti. Jotta tiedämme, minkälainen viesti 
tuottaa asiakkaan odotuksia vastaavaa arvoa, 
meidän täytyy tarkastella laatimiamme asia-
kaspolkuja. Parhaimmillaan yrityksellä on 
sisältöstrategia, joka määrittelee asiakasse-
gmenttien eri polun vaiheissa korostuvat 
haasteet ja niitä optimaalisesti taklaavat 
viestit.

6
Roadmap kasaa 
ajattelun yhteen

5
A-B-testauksella 
korjausliikkeet 
helpottuvat

4
Sisältöjen 
määritys – mikä 
puhuttelee 
asiakasta 
aidosti?

3
Datastrategia 
täsmentää 
datalähteet

2
Asiakas- 
ymmärryksen 
pohjalta  
asetetaan selkeät 
tavoitteet ja 
mittarit
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Jotta päästään käytäntöön, asiakasymmär-
ryksen ja mittareiden pohjalta laaditaan 
tiekartta. Siinä määritellään, mitä osaamista, 
asiakasymmärrystä, dataa ja teknologioita 
on missäkin vaiheessa kehitettävä, jotta 
voidaan edetä yhä kehittyneemmin perso-
noivaksi yritykseksi.

Relevantin datan saatavuus on yksi ydin-
haasteista.5 Tehokas personointi edellyttää 
kykyä tunnistaa kävijä ja ymmärtää hänen 
haasteitaan eri puolilla asiakaspolkua. Tätä 
helpottamaan voidaan luoda datastrategia. 
Siinä määritellään, mitä datalähteitä kunkin 
kohderyhmän eri asiakaspolun vaiheissa 
käytetään ja miten lähteistä saatavaa dataa 
hyödynnetään. Tuplatsekkaus omiin perso-
noinnin tavoitteisiin auttaa ymmärtämään, 
mikä on kulloinkin oikea tapa tulkita dataa ja 
luoda siitä näkemystä.

Personointi ei välttämättä mene kerralla 
maaliin, kuten ei moni muukaan suuri ja 
vaativa hanke. Personointiin tulee suhtautua 
iteroiden, a-b-testaten ja korjausliikkeitä 
tehden. Toimenpiteille luodaan sekä lyhyen 
että pitkän aikavälin tavoitteita, ja niitä tarkis-
tetaan ennalta määritellyllä syklillä. Tulosten 
pohjalta optimoidaan sisältöjä ja mainontaa 
niin omissa kuin ostetuissa kanavissa sekä 
tarvittaessa päivitetään datastrategiaa. 
Yksinkertainenkin personointi on hyvä alku. 
Se tuottaa asiakkaasta lisää ymmärrystä, 
jonka pohjalta personointia voidaan edel-
leen kehittää.

Konsulttitoimisto Econsultancy nosti tutki-
mustensa perusteella yhdeksi merkittäväksi 
tuloksellisen personointistrategian paino-
pisteeksi yhteistyön lisäämisen organisaa-
tion sisällä.5 Personoitua asiakaskokemusta 
luotaessa personointi ei voi jäädä pelkäs-
tään markkinoinnin tai viestinnän keskinäi-
seksi jumpaksi, vaan strategian on jalkaudut-
tava koko liiketoimintaan, ja tavoitteiden on 
ylitettävä organisaatiosiilot.
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Kolmas McKinseyn nostama askel kohti 
kehittyneempää personointia liittyy perso-
noinnin ekosysteemeihin.8 Personointia 
tarkastellaan tapahtumakokonaisuuksina 
kuluttajan toiminnan näkökulmasta sen 
sijaan että personointia toteutetaan orga-
nisaatiolähtöisesti yksittäiset päätelaitteet 
mielessä. Kuluttajan arjen tehtävät muodos-
tavat kokonaisuuksia, joissa yksittäiset 
tehtävät liittyvät toisiinsa.

Esimerkiksi kodin turvajärjestelmän hankinta 
on kokonaisuus, joka pitää sisällään useita 
tapahtumia. Jo pelkkä käyttöönotto on yksi 
tapahtumakokonaisuus. Asiakaskokemusta 
tai personointia ei voida tarkastella yhden 
kosketuspisteen, kuten asiakaspalveluun 
soiton, kautta, vaan koko käyttöönottoon 
liittyvä tapahtumien ketju tulisi olla huomi-
oituna ja toimia mutkitta, jotta asiakas kokee 
käyttöönoton onnistuneena kokemuksena. 

Millainen on personoinnin  
tulevaisuudenkuva?

Teknologioiden kehittyminen tukee perso-
noinnin kehittymistä lähitulevaisuudessa. 
Konsulttitoimisto McKinsey & Companyn 
tuoreessa raportissa käydään läpi kolme 
personoinnin harppausta, jotka ovat 
arkeamme lähitulevaisuudessa8. Ensim-
mäinen harppaus on fyysisten tilojen ”digi-
toituminen” eli digitaalisten, personoitujen 
asiakaskokemusten luominen perintei-
sissä offline-kivijalkaliikkeissä. Esimerkkinä 
Sephoran GPS-paikannukseen perustuva 
appi, joka lähettää asiakkaalle relevant-
teja tarjousviestejä, kun asiakas on liikkeen 
lähettyvillä. Liiketiloissa nähdään varmasti 
tulevaisuudessa erilaisia AR-teknologioihin 
eli laajennetun todellisuuden teknologioihin 
pohjautuvia personoituja asiakaskoke-
muksia.8

Uudet koneoppimiseen pohjaavat tekno-
logiat luovat markkinoijille uusia mahdolli-
suuksia tunnistaa kuluttajien tuntemuksia. 
Esimerkiksi Amazon Echo tunnistaa äänen 
perusteella, onko käyttäjä flunssassa. Nuhai-
selle Echo osaa suositella yskänlääkettä, 
jonka voi tilata Amazonin kautta kotiin.8 
Myös biometristen teknologioiden kehitty-
minen luo uusia mahdollisuuksia tunnistaa 
kuluttajat ja tuottaa personoituja koke-
muksia.9
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13
/ 
     Kiinnostaako personointi? Ota yhteyttä!

Yhdessä asiakkaan tarpeista lähtevässä tapahtumien palveluketjussa on tyypil-
lisesti mukana useita eri yrityksiä. Personoinnin kannalta on merkittävää, että 
järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi auto ja kodin lämmitysjärjes-
telmä voivat muodostaa yhteen kytketyn personoinnin ekosysteemin, jolloin ne 
oppivat toisiltaan ja tuottavat yhdessä personoitua kokemusta. 

Kun auton sijaintitieto jaetaan kodin lämmitysjärjestelmälle, se tunnistaa kotia 
lähestyvän ajajan ja kytkeytyy päälle jo ennen kuin asukas saapuu kotiin.8 

Kiinnostaako personointi? Ota yhteyttä! Tehdään yhdessä suunnitelma, millaisin 
personoinnin askelin parannamme asiakaskokemustanne!
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Personoinnin
asteet kiteytetysti

CHEAT SHEET

Aste 4  
Aloittelevat personoijat

•  Personointia tapahtuu yksittäisissä kanavissa
•  Käytettävä data pintapuolista, usein demografiadataa
•  Asiakasdata pirstaloituneena useissa datalähteissä
•  Personointi perustuu sääntöihin
•  Matalat teknologiset kyvykkyydet
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Aste 3  
Kehittyneet personoijat

•  Monikanavainen personoinnin ekosysteemi 
•  Personoinnin johdonmukaisuus ja suunnitelmallisuus kasvaa
•  Asiakasdatan hallinta kehittyneempää
•  Personoinnissa käytettävä data pohjautuu transaktioihin 
    ja käyttäytymiseen
•  Personointi perustuu sääntöihin
•  Teknologiset kyvykkyydet kehittyneitä

Aste 2  
Johtavat personoijat

•  Monikanavainen personoinnin ekosysteemi
•  Personointi vahvasti strategista ja organisaation painopiste 
    asiakaskokemuksen kehittämisessä
•  Data kootusti yksilötason asiakaskohtaisiin profiileihin
•  Personointi perustuu prediktiiviseen analytiikkaan ja algoritmeihin
•  Edistyneet teknologiset kyvykkyydet

Aste 1  
Tulevaisuuden edelläkävijät

•  Holistiset kuluttajalähtöiset personoinnin ekosysteemit
• Personointi vahvasti strategista ja organisaation painopiste  

asiakaskokemuksen kehittämisessä
•  Personoinnin kaikki mikrotason päätökset automatisoituja


