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Tervetuloa
Tämä on toinen kansainvälinen kyselymme markkinoinnin automaatiosta.
Teimme ensimmäisen tutkimuksen vuonna 2017 ja nyt on aika saada tuoreempi
näkökulma siihen, kuinka markkinoinnin ammattilaiset ympäri maailmaa näkevät
markkinoinnin automaation konseptina. 


Kyselyn päämääränä oli saada selville, miten markkinointitiimit hyödyntävät
markkinoinnin automaatiota päivittäisessä työssään, mitä hyötyjä he saavat ja
mitä haasteita he kohtaavat. Otimme myös yhteyttä yrityksiin, jotka eivät vielä
käytä tätä teknologiaa ja saimme selville, mikä estää heitä ottamasta
ensiaskelia.


Kyselyymme vastasi 331 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista Suomesta,
Ruotsista, Ranskasta, Saksasta, Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista ja
Hongkongista. Kysely haarautui kahteen osaan riippuen siitä, oliko vastaaja jo
käyttänyt markkinoinnin automaatiota vai ei.


Kyselyssä paljastui, että markkinoinnin automaatio on jatkuvasti yhä käytetympi
termi markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten keskuudessa. Tänä päivänä
myös useammat yritykset kokevat saavansa positiivisen ROI:n markkinoinnin
automaatiosta verrattuna vuoden 2017 kyselyyn. Jatka lukemista päästäksesi
näkemään, mitä muuta kyselyssämme selvisi.


Nautinnollisia lukuhetkiä!
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Liana Technologiesista

Liana Technologies on kotimainen digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän
ohjelmistoyritys. Tarjoamme markkinoijille kattavan ohjelmistopaletin, johon
kuuluu mm. ketterä markkinoinnin automaatioalusta.



Lianan markkinoinnin ohjelmistopaletti on käytössä yli 3500 asiakkaalla ympäri
maailman, esimerkiksi yrityksillä kuten Hertz, Toyota, Ikea ja Starbucks.
Missionamme on tarjota kaikille asiakkaillemme parhaat mahdolliset ratkaisut
heidän yksilöllisiin digitaalisen markkinoinnin tarpeisiinsa.



Olemme sijoittuneet Deloitte Technology Fast -listalle kahdeksana vuotena
peräkkäin, olleet INC Europe 5000 -listalla ja saaneet matalimman mahdollisen
riskiluokituksen Dun & Bradstreetiltä. Olemme osa NASDAQ-listattua konsernia.
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1. Markkinoinnin
automaation yleisyys ja
tuntemus
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Onko markkinoinnin automaatio sinulle
tuttu käsite?


KYLLÄ

86,1%

EI

13,9%

TÄRKEIN VIESTI

Suurimmalle osalle vastaajista markkinoinnin automaatio on tuttu
käsite. On huomionarvoista, että tietämys markkinoinnin
automaatiosta on kasvussa. Vuonna 2017 20,3 % vastaajista sanoi,
että teknologia ei ole heille tuttu, kun vastaava luku vuonna 2019 oli
13,9 %.

LISÄLUKEMISTA BLOGISSAMME



Mitä markkinoinnin automaatio on?
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Aiotteko panostaa markkinoinnin automaatioon
seuraavan 12 kk aikana?


KYLLÄ

EI

29,7%

EN TIEDÄ

13,7%

56,6%

TÄRKEIN VIESTI

Organisaatiot varaavat budjettia markkinoinnin
automaatioteknologiaan. Suurin osa markkinoijista on joko täysin
varmoja, että tulevat investoimaan markkinoinnin automaatioon (29,7
%) tai pohtivat vielä päätöstään (56,6 %). Vastausten jakautuminen
mukaili samaa linjaa vuonna 2017.
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2. Markkinoinnin
automaation hyödyt
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Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät
markkinoinnin automaatiolla saavuttamanne
hyödyt?

VIESTIEN PAREMPI KOHDENNETTAVUUS


60,4%

MARKKINOINNIN PAREMPI TEHOKKUUS / ROI

40,5%

PARANTUNUT ASIAKASKOKEMUS


36,9%

LIIDIEN MÄÄRÄN KASVU

34,2%

LIIDIEN PAREMPI LAATU

33,3%

PARANTUNUT KONVERSIO

29,7%

KUSTANNUSTEHOKKUUS


26,1%

KYKY YHDISTÄÄ DATAA ERI LÄHTEISTÄ

26,1%

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TIIVIIMPI YHTEISTYÖ

25,2%

SIVUSTON KASVANUT KÄVIJÄMÄÄRÄ

17,1%

YRITYKSEN PARANTUNUT TULOS

12,6%

MYYNTIAIKOJEN LYHENTYMINEN

5,4%

JOKU MUU, MIKÄ?

4,5%
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TÄRKEIN VIESTI

Markkinoinnin automaation näkyvimpiä hyötyjä ovat viestien parempi
kohdennettavuus ja markkinoinnin parempi tehokkuus / ROI. Useampi
markkinoija arvostaa parempaa ROI:ta edelliseen tutkimukseen
verrattuna. Vuonna 2017 32,9% merkitsi paremman ROI:n yhdeksi
suurimmista hyödyistä, kun vuonna 2019 vaihtoehdon valitsi 40,5 %.




LISÄLUKEMISTA OPPAASTAMME

Markkinoinnin automaatio kuvina

Muita hyötyjä

 Markkinoinnin automaatio on hyvä työkalu
pitkäaikaisten asiakassuhteiden ylläpitämiseen sen
sijaan, että yrittäisi vuorovaikuttaa vain yhden
kampanjan avulla.”


“Liidien laadun varmistaminen tapahtuu
nopeammin markkinoinnin automaation avulla. 
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3. Markkinoinnin
automaation haasteet
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Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet
markkinoinnin automaation
hyödyntämisessä?

TIETÄMYKSEN / OSAAMISEN PUUTE

48,6%

HENKILÖRESURSSIT

43,2%

KÄYTETTÄVYYS / RATKAISUN MONIMUTKAISUUS

35.1%

STRATEGIAN PUUTE

30,6%

ASIAKASTIEDON NIUKKUUS / PUUTTUMINEN

27,9%

MUUT TEKNISET HAASTEET

26,1%

KUSTANNUKSET

19,8%

AIKATAULUJEN VENYMINEN

18,9%

ORGANISAATION HUONO SITOUTUMINEN

16,2%

LAADUKKAAN SISÄLLÖN TUOTTAMINEN

15,3%

YHTEISTYÖKUMPPANIEN PUUTE

8,1%

MUUT SYYT

8,1%
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TÄRKEIN VIESTI

Suurimmiksi haasteiksi markkinoinnin automaatiossa nähdään
osaamisen puute, henkilöresurssit ja käytettävyysongelmat. Samat
haasteet löytyivät listattuna syiksi, joiden takia markkinoinnin
automaation käytön aloittamista lykätään. Vuonna 2017 40 %
markkinoijista oli turhautunut laadukkaan sisällön tuottamisen
haasteisiin, mutta vain 15,3 % koki tämän saman ongelman
automaatioihin liittyen vuonna 2019.




LISÄLUKEMISTA BLOGISSAMME

10 yleisintä harhaluuloa markkinoinnin automaatiosta

Muita haasteita

 Markkinoinnilla ja myynnillä täytyisi olla yhteiset
tavoitteet, jotta automaatiosta saadaan kaivattu hyöty.
Monissa tilanteissa yhteys markkinoinnin ja myynnin
välillä on poikki ja näin ollen teknologian tehokkuutta voi
olla hankala todistaa.”


“Markkinoinnin automaatio on monisyinen projekti, joka
vaatii ketterään ajatusmalliin sopeutumista. Tulosten
näkemisessä myös saattaa kestää. Tyypillisesti johdolla ei
ole ymmärrystä tästä tosiseikasta. 
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Mitä olemme oppineet?


Markkinoinnin automaation suosio markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten
keskuudessa on jatkuvassa kasvussa ja automaatioteknologiaan sijoittaminen
yrityksissä lisääntyy. Suurin osa kyselyymme vastanneista markkinoijista kertoi
viestien paremman kohdennettavuuden olevan markkinoinnin automaatiosta
saatava suurin yksittäinen hyöty. Tämä kertoo siitä, että nykyajan digitaalinen
markkinointi nojaa personoituun viestintään, joka on vastaanottajalle
kohdennettua ja oikea-aikaista. 


Parempi markkinoinnin ROI, parantunut asiakaskokemus, liidien määrän kasvu ja
parempi laatu mainittiin myös tärkeimpinä hyötyinä. Vaikka markkinoinnin
automaatio ei olekaan mikään autuaaksi tekevä ihmelääke markkinointitiimeille,
se voi kuitenkin ratkaista monia markkinoijan tänä aikana kohtaamista
haasteista. 


Markkinoinnin automaatioon itsessään liittyy myös haasteita. Näitä ovat
pääasiassa osaavan henkilöstön puute ja ylipäänsä tietämyksen puute
automaatioteknologian käytöstä. Samoja haasteita listasivat myös ne, jotka vielä
empivät teknologian suhteen. Lisäksi osa markkinoijista olettaa, että automaatio
ei ole tehokasta hyvin spesifin markkinan yrityksille, tietyille aloille tai
pienyrityksille. 


Markkinoinnin automaatioasiantuntijoiden palkkaaminen voi tehostaa
teknologian käyttöönottoa. Yritysten odotetaan myös tarjoavan työntekijöilleen
koulutusta käytännön automaatioiden toteuttamiseen. Samalla
ohjelmistoyritysten tulisi tuottaa enemmän opastavaa sisältöä, jotta tietämyksen
puutteen kuilu saadaan kurottua kiinni ja markkinoinnin automaation ympärillä
leijuvat myytit kaadettua.
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Kiinnostuitko
markkinoinnin
automaatiosta?



Markkinoinnin ammattilaiset valitsevat LianaAutomation™-ratkaisun
lähettääkseen kohdennettua sähköpostiviestintää, parantaakseen
markkinoinnin ROI:ta ja varmistaakseen ensiluokkaisen asiakaskokemuksen.
Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme kehittymään jatkuvasti. Siksi
tarjoamme kattavan käyttökoulutuksen, informatiivisia webinaareja ja
opettavaista blogisisältöä (ja teemme parhaamme, että opiskelu meidän
kanssamme on hauskaa). Puheet sikseen – käy katsomassa kaikki
markkinoinnin automaatioratkaisumme ominaisuudet, niin näet itse.

Katso kaikki ominaisuudet
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