
Kumppanisi 
uusien asiakkaiden 
hankintaan.



Esittely

• Reilun 20 vuoden kokemus media -ja markkinointialalta

• Liikkeenjohdon tehtävät mm. Itella (Posti) , Fonecta, Aller Media

• Erikoisosaaminen kuluttajadatan ja analytiikan saralla

• LeadSparkin toimitusjohtaja ja partneri



• LeadSpark yrityksenä 



Kova kasvuvauhti  päällä!

2019 2020 2021 2022

0,44M€

0,66M€

1,1M€

Est. 1,7M€



Kotimainen asiakashankintaan 
keskittynyt yritys

LeadSpark on suomalainen teknologiayritys, joka tuo
uusia kuluttaja-asiakkaita eri alojen yrityksille, kuten
teleala, elektroniikka, vakuutus ja terveydenhoito.

LeadSparkin palvelut tuotetaan huolellisesti yritysasiakkaiden
toiveiden ja tarpeiden pohjalta. LeadSparkin oma kyselyteknologia
ja reaaliaikainen raportointi mahdollistavat asiakkaalle juuri oikeat
ja ostokiinnostuneet kuluttajaliidit ja soittokohderyhmät.



Ainoa täysin suomalainen
kuluttajaliideihin erikoistunut
yritys, ASML-jäsen.

Oma, itse rakennettu pelkästään
Lead Generation -kyselyyn
rakennettu teknologia.

Liidien validointi – esim. sähköpostien ja puhelinnumeroiden
validointi, ristiinajo asiakkaiden omiin kantoihin sekä
tarvittaessa ulkopuolisiin rekistereihin

Liidien automaattinen prosessointi esim. toimitus asiakkaan
toivomalla tavalla, oikeaan aikaan ja halutut määrät

Automaattinen optimointi datan perusteella

Tuottavimpien kysymys- ja vastausvaihtoehtojen
optimointi datan perusteella

Miksi valita LeadSpark kumppaniksi?



• Mitä ovat kuluttajien markkinointiluvat?



Kuluttajaluvat ja markkinasta 
yleisesti

Kuluttajaliidit/ kuluttajakontaktit/ 
kuluttajaluvat voidaan jakaa kaupalliseen 
ostamiseen ja yrityksen omaan tuottamiseen. 

Pääosa kaupallisista ostetuista 
kuluttajaliideistä hyödynnetään 
telemarkkinoinnissa ja yrityksen itse 
tuottamista liideistä valtaosa menee 
sähköpostimarkkinointiin. 



Kaupallinen ostaminen
Kylmä liidi
Kontakti joka poimitaan yleisestä 
kuluttajarekisteristä esim. numerokannasta 
 Ei markkinointilupaa kuluttajalta

Puolilämmin liidi
Osallistunut kyselyihin, antanut 
markkinointiluvan

Lämmin liidi
Kuluttaja kiinnostunut saamaan yhteydenoton 
juuri kyseiseltä yritykseltä

Yrityksen oma liidin 
kerääminen
Itse kerätty liidi
Nettisivut, kivijalka, Facebook, Instagram, liidin 
keräys teknologiat, jne…



Kaupalliset liidit  (ostettavat markkinointiluvat)

Kaupalliset liidit (markkinointiluvat) ja niiden tuottaminen voidaan jakaa 
telemarkkinointilupiin ja sähköisiin markkinointilupiin.

Telemarkkinointilupia keräävät yritykset, joiden myynnin pääasiallinen 
kontaktointitapa uusiin,  potentiaalisiin kuluttajiin on telemarkkinointi (mm. 
vakuutusyhtiöt, sähköyhtiöt, operaattorit)

Sähköisiä markkinointilupia kerätään pääsääntöisesti sähköposti uutiskirjekannan 
kasvattamiseen (mm. bränditoimijat, vähittäiskauppa)



• Miksi markkinoijan pitää panostaa 
markkinointilupiin nyt entistä enemmän?



Miksi markkinointilupia lisää?

Suora kontakti kuluttajaan on huippuarvokas nyt 
ja jatkossa!

Mahdollistaa monikanavaisen lähestymisen, 
email + SMS

Evästemuutokset vaikeuttavat datan keräämistä

Oma tekeminen riittää johonkin, mutta 
buustaamisen tarvitaan apuja!



• LeadSparkin avaimet käteen-palvelut 
markkinoijalle



Audience – kuluttajakysely
Kilpailu.fi-sivuston kuluttajakysely
Kilpailu.fi sivustolla olevan kuluttajakyselyn kautta tuotamme 
markkinointilupia kuluttajamarkkinointia tekeville yrityksille

Laadukkaita kuluttajakontakteja reaaliaikaisesti
Mitä sujuvampi kilpailuun osallistuminen kuluttajalle sitä laadukkaampi 
kontakti asiakasyritykselle

Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot
Tuotamme asiakkuuksia telemarkkinointiin, sähköpostimarkkinointiin 
sekä SMS-markkinointiin.



Brand – räätälöity kampanja
Yritykselle räätälöity kampanjasivu. Tehokkaalla Brand-kampanjalla saat 
tele- ja sähköpostimarkkinointiluvat, sekä medianäkyvyyttä yrityksellesi.

Korkealaatuiset kontaktit
Oikeasti ostokiinnostuneita kuluttajia

Läpinäkyvyys
Mitä sujuvampi kilpailuun osallistuminen kuluttajalle sitä laadukkaampi 
kontakti asiakasyritykselle

Maksat vain määritellyt kriteerit täyttävistä vastaajista

Medianäkyvyyttä yrityksellesi





• Case Ifolor



Asiakkaan tarve: 
Lisää nopeasti ja tehokkaasti uusia uutiskirjetilaajia 
(sähköinen markkinointilupa, sähköposti ja SMS)

Toteutus: 
Räätälöity landing page, avaimet käteen-toimitus

Tulokset: 
Aloittivat keväällä 2021 kampanjalla, Jatkoivat syksyllä 
ja nyt tekevät sitä meidän kautta jatkuvasti



”LeadSparkin kautta olemme saaneet kivasti uusia uutiskirjeen tilaajia Suomessa” 
”Yhteistyö on ollut vaivatonta meille, kampanjat saatu ketterästi pystyyn ja konsepti on selkeä” 



• Case Suomen Urheilumuseo



Asiakkaan tarve: 
Lisää nopeasti ja tehokkaasti uusia 
uutiskirjetilaajia (sähköinen 
markkinointilupa, sähköposti)

Toteutus: 
Räätälöity landing page, avaimet käteen-
toimitus

Tulokset: 
Toimitettiin marras-joulukuussa 3500 
uutta markkinointilupaa



”Työskentely LeadSparkin kanssa on vastannut odotuksia. LeadSpark on kasvavalla alalla, ja teillä on 
uudet ja monipuoliset ratkaisuvaihtoehdot ja osaamista. Asiakkaista pidetään hyvin huolta. 

Suosittelen ehdottomasti LeadSparkia muillekin”



Yhteenvetona:

Panosta voimakkaasti markkinointilupien keräämiseen!

Panosta voimakkaasti markkinointilupien keräämiseen!

Panosta voimakkaasti markkinointilupien keräämiseen! 



Sami Lahtinen
+ 358 40 825 3080

sami.lahtinen@leadspark.io


