
Brändit - Merkityksellisyyttä sijainnilla



Tiedättekö, miten ja 

missä asiakkaanne 

käyttävät tuotteitanne? 

Facebook tietää.

Amazon.com tarjoaa 400 miljoonaa tuotetta. 

Kuinka teidän tuotteenne nousee esiin?

Merkityksettömät brändit häviävät

Murros on käynnissä

Kuinka pärjäätte kaupan omille 

brändeille, jos kauppa tuntee 

asiakkaan paremmin?



Merkitys rakentuu

vuorovaikutuksen avulla

Rakenna luottamus

Tarjoa arvoa kaikissa vaiheissa

Toimi saumattomasti kaikissa kanavissa



Asiakkaiden tunteminen on 
merkityksellisen 

vuorovaikutuksen edellytys

? ? ???? ?? ?? ? ? ? ? ? ?



Demografia

Kulutustottumukset

Markkinapotentiaali

Segmentointi

Tulot

Asiakastiedot
Verkkoliikenne

Sää

Trendit

Kilpailu Myyntitiedot

Liikkuminen

Jälleenmyyntiverkosto

Sijainti yhdistää tiedot

Maantiede



Ymmärrä
asiakkaitasi

Käytä
tietoa

Tavoita
asiakkaasi

Päätä
nopeammin

Yhdistä tiedot eri lähteistä 
sijainnin avulla

Ymmärrä sijaintiin liittyvät 
riippuvuudet

Muodosta markkinan 
kokonaiskuva

Ymmärrä, kuinka asiakkaat 
löytävät, ostavat ja käyttävät 

tuotteitasi

Kohdista markkinointi 
tehokkaammin

Varmista jälleenmyynti-
kanavan kattavuus

Käytä sijaintia luomaan 
merkityksellisiä elämyksiä

Visualisoi

Analysoi

Mallinna ja automatisoi

Tee yhteistyötä reaaliajassa

On aika digitalisoida brändisi maantiede



75% Fortune 
500 yrityksistä käyttää

Esriä

Casio parantaa
asiakaskokemusta G-
SHOCK Connected 
sovellutuksella

Casio parantaa asiakaskokemusta G-
SHOCK Connected sovellutuksella

Miele tietää mistä heidän asiakkaansa
löytyvät

General Motors tarjoaa 
jälleenmyyntiverkostolleen paremmat 
työkalut paikallisen markkinan 
ymmärtämiseen

http://video.esri.com/iframe/3119/000000/width/960/0/00:00:00


Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Lasse Ukkonen
lasse.ukkonen@esri.fi
+358 50 5903908

Esri Finland Oy
Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon 
hyödyntämisen asiantuntijapalveluja. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta 
ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden 
pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan 
avulla paikkatietoa voidaan löytää, käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti kartalla helposti 
ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä laitteella tahansa. 

350 000 organisaatioasiakasta maailmanlaajuisesti luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä 
arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan 
yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Suomessa kanssamme 
menestymässä ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, 
Metsähallitus, Liikennevirasto, Hangon Satama ja Vantaan kaupunki. 
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