
Tuloksiin kokonaisvaltaisella asiakaspalvelulla:
Kustannustehokkuus • Asiakaskokemus • Myynnillisyys

10 vinkkiä 
verkkokaupan 
chat-työkalun 

käyttöön



Chat-palvelun 10 mahdollisuutta:

1. Triggereiden hyödyntäminen

2. Aktiivinen asiakkaan lähestyminen

3. Asiantuntemus erikoisalasta

4. Tuotesuositusten antaminen

5. Ostoskorin lunastuksen varmistaminen

Chat tukee verkko-
kauppasi asiakkaan 
ostopolkua – Käytä 
sitä siis tehokkaasti!
Verkkokaupan chat-toiminto ei ole vain mukavaa jutustelua 

sivuilla kävijöiden kanssa, vaan sen taakse kätkeytyy monia 

erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaan ostoprosessiin 

ja parantaa asiakaskokemusta. 

6. Palautusten ehkäisy

7. Monikanavaisuus

8. Automatisoidut viestit ja chatbot

9. Tulosten seuranta

10. Kehittäminen



Hyödynnä chatissa triggereitä

Markkinoinnin automaatiot toimivat triggereiden avulla. Kun 
tietty ennalta määritetty tapahtuma toteutuu, trigger laukaisee 
automatisoidun viestin tai viestiketjun. Näin verkkokaupassa asioi-
jalle voidaan tarjota kannustimia, lähettää muistutuksia tai pyrkiä 
tekemään lisämyyntiä. 

Ole askeleen edellä asiakasta

Kuten tiedämme, suomalaisille tien kysyminen ja 
avun pyytäminen tuntemattomalta ovat asioita, 
joita halutaan välttää viimeiseen asti. Chatissa asi-
akasta pystytään aktiivisesti lähestymään jo ennen 
kuin hän huomaa tarvitsevansa apua, jolloin kon-
takti on jo olemassa, kun kysymyksiin tarvitaan vas-
tauksia. 

Jos verkkokaupassa on olemassa chat-ominaisuus, 
asiakkaan on myös saatava vastaus sen kautta vii-
vytyksettä. Ei riitä, että chat-viesteihin vastataan 
vain silloin, kun ehditään. Kun apu on heti saatavilla, 
esimerkiksi asiakkaan kohtaamat tekniset ongelmat 
eivät muodostu esteeksi ostamiselle. Asiakkaita ei 
menetetä sellaisten asioiden takia, jotka ovat hel-
posti ja nopeasti ratkaistavissa.

1

2

Tapahtuma: Asiakas rekisteröityy  
verkkokauppaan

Trigger: Sähköposti, jolla toivotetaan  
asiakas tervetulleeksi ja tarjotaan  
alennuskoodi seuraavaa ostoa varten. 

Tapahtuma: Asiakas ostaa sohvan.

Trigger: Sähköposti, jossa  
kerrotaan sohvan hoidosta ja  
siihen suositeltavista tuotteista.

Asiakaspalvelu Chat    (Paikalla nyt)

LÄHETÄ



17:39 | Jaana S.

Tervetuloa verkkokauppaamme! 

Jos tarvitset apua, autan mielelläni. 

Kerro vain rohkeasti, mitä etsit.

Kirjoita viestisi tähän...



Palvele asiantuntevasti omalla 
erikoisalallasi

Verkkokaupan chat-palvelussa on tärkeää, että 
asiakaspalvelijana on kyseisen erikoisalan tunteva 
henkilö. Hän osaa auttaa asiakasta yksityiskohtai-
sestikin, mikä lisää verkkokaupan luotettavuutta 
asiakkaan silmissä ja vaikuttaa positiivisesti asiakas-
tyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen. 

Ammattitaitoinen chat-asiakaspalvelija hoitaa tilan-
teet aina sulavasti – aktiivisesti ja ystävällisesti pal-
vellen, mutta ei tyrkyttäen. 

Anna tuotesuosituksia

Chat-asiakaspalvelija voi lisätä myyntiä anta-
malla tuotesuosituksia asiakkaan kertomien 
toiveiden tai jo valitsemien tuotteiden perus-
teella. Chat-myyjän apu ja suositukset madal-
tavat ostamisen kynnystä ja todennäköisesti 
myös lisäävät ostosten määrää.

Jos asiakkaan etsimä tuote on loppunut, tilalle 
voidaan antaa ehdotuksia vastaavista tuot-
teista. Linkkejä tarjoamalla vähemmänkin tie-
tokonetta käyttänyt asiakas on helppo ohjata 
oikeaan paikkaan.
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Asiakaspalvelu Chat    (Paikalla nyt)

LÄHETÄ



17:41 | Sinä

Miten polyesterimekko kestää 

pesua?

17:42 | Jaana S.

Yleensä polyesterivaatteet voi 

pestä 30 asteessa pesukoneessa. 

Mistä tuotteista tarkemmin olisit 

kiinnostunut?

Kirjoita viestisi tähän...Asiakaspalvelu Chat    (Paikalla nyt) 

17:46 | Sinä

Mistä teidän mekoista olisi saata-

villa isoja kokoja?

17:47 | Jaana S.

Kannattaa kurkata Extended-mal-

listosta. Esimerkiksi nämä uutuus-

mekot ovat olleet nyt tosi suosit-

tuja: Pitkä kukkamekko ja Pirteä 

raitamekko. Tuohon jälkimmäiseen 

mekkoon on muuten saatavilla myös 

ihanasti yhteensopiva Huivi.

17:48 | Sinä

Kiitos! Nuohan näyttävät kivoilta.

LÄHETÄKirjoita viestisi tähän...



Pienennä ostoskorin 
hylkäysprosenttia

Verkkokaupan sivuilla kävijöistä vain 
osa etenee asiakkaiksi asti. Usein 
käy niin, että asiakas ei saa tarpeeksi 
nopeasti vastausta ostokseensa liitty-
vään kysymykseen, hylkää ostoksensa 
ja siirtyy tekemään hankintansa toi-
saalla. Chat-palvelu vastaa juuri tähän 
ongelmaan: se mahdollistaa viivytykset-
tömän avunsaannin ilman ostoprosessin 
keskeytymistä – myös tavallisten asia-
kaspalveluaikojen ulkopuolella.

Ennaltaehkäise palautuksia

Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden palau-
tukset ovat kauppiaille suuri haaste. Usein 
tuotteita tilataan varmuuden vuoksi useampaa 
kokoa, mallia tai väriä. Näistä ehkä vain parhai-
ten sopiva vaihtoehto pidetään ja loput palau-
tetaan verkkokauppiaalle – verkkokauppiaan 
laskuun.

Chat-palvelu vähentää palautusten määrää 
antamalla asiakkaille mahdollisuuden kysyä 
tarvitsemiaan tietoja, kuten tuotteen mitoi-
tusta ja värisävyä, jo ostovaiheessa, jolloin 
hänen ei tarvitse tilata kaikkia vaihtoehtoja 
kotiin asti katsottaviksi. 
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Asiakaspalvelu Chat    (Paikalla nyt) 

17:53 | Sinä

Minkälainen mitoitus näissä ostos-

korini mekoissa on? Kannattaako 

tilata reilua kokoa?

17:55 | Jaana S.

Nämä mekot ovat malliltaan aika 

väljiä, joten ei varmasti tarvitse 

ainakaan yläkanttiin kokoa valita. 

Pituus olalta helmaan mitattuna 

koossa L on valmistajan mukaan 

molemmissa malleissa 130 cm.

LÄHETÄKirjoita viestisi tähän...

Ostoskori
3 tuotetta, yht, 235 €

Tuote  Hinta Määrä

Pitkä kukkamekko 1 kpl 100 €

Pirteä raitamekko 1 kpl 100 €

Huivi  1 kpl 35 €

  Yhteensä  235 €

   Maksa ostokset

Asiakaspalvelu Chat    (Paikalla nyt)

LÄHETÄ



17:41 | Sinä

Miten polyesterimekko kestää 

pesua?

17:42 | Jaana S.

Yleensä polyesterivaatteet voi 

pestä 30 asteessa pesukoneessa. 

Mistä tuotteista tarkemmin olisit 

kiinnostunut?

Kirjoita viestisi tähän...



Mahdollista monikanavaisuus

Monikanavaisuus on nykyään hyvän asiakas-
palvelun ehdoton edellytys. Asiakkaat haluavat 
saada palvelua sen viestintäkanavan kautta, 
joka heille on helpoin ja luontevin. Yhä enene-
vissä määrin he myös haluavat saada asiansa 
hoidettua virka-aikojen ulkopuolella. 

Chat täydentää asiakaspalvelun kanavia tar-
joten asiakkaille nopean reitin saada tietoa ja 
apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä 
joustavuutta palveluaikoihin. Yhteydenottota-
voissa monikanavaisuutta hyödyntävä verk-
kokauppa on kilpailussa vahvemmilla, sillä se 
pystyy tukemaan asiakasta tehokkaammin 
ostopäätöstä kohti. Tarvittaessa chatista voi-
daan siirtyä palvelemaan asiakasta puheli-
mitse, jolloin ostotapahtuman varmistaminen 
onnistuu vielä paremmin.

Lähetä automatisoituja viestejä

Vaikka chat tarjoaakin verkkokaupassa asioijille henkilökoh-
taista palvelua, sen viestejä on myös mahdollista automa-
tisoida. Automatisointia kannattaa hyödyntää esimerkiksi 
keskustelun avauksessa, kun asiakas tulee sivuille. Luomalla 
erilaisia sääntöjä automaattisia viestejä voidaan lähettää, kun 
asiakas tekee tiettyjä toimenpiteitä – esimerkiksi lisää tuot-
teen ostoskoriin tai siirtyy tietylle sivulle. Näin voidaan tehos-
taa palveluprosessia ja tehdä ostokokemuksesta asiakkaalle 
sujuva ja miellyttävä. 

Chatbot vie automatisoinnin vieläkin pidemmälle. Se on virtu-
aalisesti toimiva chat-robotti, joka ohjelmoidaan keskuste-
lemaan verkkokaupassa tai sivustolla alan termistön mukai-
sesti. Yksinkertaisiin kysymyksiin vastaaminen onnistuu 
sujuvasti chatbotin avulla ilman henkilöresurssien sitomista.
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Asiakaspalvelu Chat    (Paikalla nyt)

LÄHETÄ



17:59 | Sinä

Jos teen tilauksen tänään, ehtiikö 

se ennen ensi viikonloppua perille? 

Minun pitäisi ehdottomasti saada 

mekko lauantain juhliin käyttöön.

18:00 | Jaana S.

Kyllä ehtii. Jos teet tilauksen tänä 

iltana, käsittelemme sen huomenna 

ja postitamme tilaamasi tuotteet jo 

samana päivänä. Kaikkia tilaamiasi 

tuotteita näyttäisi olevan varastossa.

Kirjoita viestisi tähän...

Toimenpide:  
Asiakas siirtyy Ylei-
simmät kysymykset 
ja vastaukset -sivulle

Automaattinen 
viesti: Tarvitsetko 
apua tilauksesi teke-
miseen? Kysy vain, 
jos et löydä etsimääsi 
tietoa sivuiltamme.



Seuraa tuloksia

Kaikki käydyt chat-asiakaspalvelukeskustelut tal-
lentuvat dataksi, jota pystytään seuraamaan järjes-
telmällisesti. Tulokset ovat selkeästi mitattavia. 

Esimerkiksi kuukausittain dataa kannattaa analy-
soida tarkemmin: mihin viesteihin asiakas on tart-
tunut, mitkä keskustelut ovat johtaneet ostopää-
tökseen ja mikä puolestaan ei ole toiminut. Näiden 
havaintojen perusteella esimerkiksi automaattista 
viesteistä on helppo poistaa tehottomat ja kokeilla 
vuorostaan erilaisen lähestymistavan vaikutusta. 
Halutut asiat voidaan ”tägätä”, jolloin niiden seuraa-
minen raporteissa ja analyyseissa on helppoa. 

Kehitä chat-palveluasi vastaamaan 
yhä paremmin asiakkaidesi tarpeisiin

Kerätyn tiedon pohjalta chat-palvelua ja sen 
sisältöä on mahdollista kehittää koko ajan toimi-
vammaksi – asiakkaan tarpeet paremmin huo-
mioivaksi ja verkkokaupan tulosta parantavaksi. 

Osaavan chat-palvelua tarjoavan yhteistyö-
kumppanin kanssa kehittäminen on systemaat-
tista. Yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen 
tehdään aktiivisesti töitä ja palvelun toteutusta 
päivitetään jatkuvasti tulosten mukaan. 
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Call Waves tarjoaa yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin nykyaikaiset ja tehokkaat verkkokaupan palvelut.  

Asiantuntevalla avullamme parannat kilpailukykyäsi markkinoilla – ja samalla voit keskittyä 

omaan ydinosaamiseesi. 

Kysy lisää live chat 
-asiakaspalvelustamme!

Marjut Huhtala

  020 719 1359


