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Mikä on Leadoo?
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Leadoo on konversioalusta, joka tarjoaa 
täydellisen yhdistelmän verkkosivuilla 
hyödynnettäviä työkaluja, dataa siitä mikä 
toimii ja mikä ei sekä jatkuvan tuen 
ammattilaisiltamme sivustonne 
konvertointikyvyn jatkuvaan parantamiseen.

Leadoo tuottaa välittömiä tuloksia, on 
helppokäyttöinen ja kehittyy tulevaisuuden 
tarpeidesi mukaan. 

Tervetuloa mukaan jatkuvan konversioiden 
kasvattamisen matkalle!
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Asiakasta

10 000+
Leadoon työkalua 
käytössä juuri nyt

150 000 000+
asiakkaille 
tuotettua 

keskustelua



Mikä ihmisten ostokäyttäytymisessä on 
muuttunut pysyvästi

Millaista apua kävijä tarvitsee, jotta 
rohkenee olla yritykseen yhteydessä

Miten seurata verkkosivun dataa ja pitää 
huolen, että tulokset paranevat koko ajan

Tämän puheenvuoron jälkeen 
ymmärrät…



INFORMAATIO JA
VALTA





Miten tämä muutos ihmisten 
käyttäytymisessä näkyy 

verkkosivustoilla?



98% …kävijöistä poistuu jättämättä 

yhteystietojaan

Lähde:
Wordstream



96% …kävijöistä, jotka tulevat verkkosivuille 

eivät ole valmiita olemaan teihin 

yhteydessä

Lähde:
Marketo



76% …verkkosivukävijöistä päätyy ostamaan / 

yhteistyöhön sen toimijan kanssa, joille 

jättävät yhteystietonsa ensimmäisenä

Lähde:
Ruler Analytics



90% kävijöistä on passiivisia ja heitä täytyy aktivoida, 
jotta voit saada heidät aktivoitua.

10% kävijöistä etsii aktiivisesti kaltaistanne palvelua, 
mutta heidät pitää vakuuttaa teidän sopivuudesta.

…tunnista
…aktivoi
…konvertoi
…ymmärrä

Tunnista-Aktivoi-Konvertoi-Ymmärrä

Mitä verkkosivuilla 
pitäisi tehdä toisin?



Miksi yritykset epäonnistuvat 
kävijöiden kääntämisessä 
yhteydenottopyynnöiksi?
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Data Studio
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Leadoo Conversion Kit

Leadoo Conversion Insights



Leadoo Conversion Platform

Conversion Kit Conversion Insights

Conversion Insights shows you 
what works, what doesn’t and 
how to improve your conversion 
rates even further.

Conversion Experts

Conversion Experts are your very 
own dedicated conversion 
specialist. Your dedicated expert 
will give you a ´flying start´ with 
Leadoo and ensures continuous 
improvements in your website 
conversion performance.

 

Conversion Kit is an ultimate set 
of tools to increase your website 
conversion rate on average by 
+30-70%.



Esimerkkejä!



Miten jokainen voi tehdä 
yhteydenottamisen juuri minuun 

piirun verran helpommaksi?



ILMAINEN henkilökohtainen assari jokaiselle!

Aikatauluttaa 
tapaamiset 
puolestasi

Vastaa sinulta 
usein kysyttyihin 
kysymyksiin

Laskee hintoja ja 
antaa tarjouksia 
puolestasi

Ole tavoitettavissa 24/7

Säästä aikaa

Saa enemmän liidejä

Tee enemmän myyntiä



Kysymyksiä?

Santtu Kottila
CMO

Leadoo Marketing Technologies

Ilmainen 
chatbot


