Lisää myyntiä verkkokauppaan

TSEKKAA EKA NÄMÄ

Etusivu näyttää ammattilaisen tekemältä
Kävijä ymmärtää heti mitä sivuilla myydään
Värit ja brändäys on harkittuja, fontit selkeitä ja helppolukuisia
Sivuilta löytyy helposti @omadomain-loppuinen sähköpostiosoite
Sivuilta löytyy helposti asiakaspalvelun puhelinnumero ja/tai chat
Alapalkista löytyvät takuu- ja palautusohjeistus ja rekisteriseloste (linkit)
Tuotekorteista takaa löytyy korkealaatuisia lifestyle- ja tuotekuvia
Tuotekuvaus on selkeä ja ymmärrettävä ja noudattaa kielioppisääntöjä
Jos tuotteita ostetaan kappaleittain, pudotusvalikko on toiminnassa
Sivusto osaa suositella saman tyyppisiä tuotteita
Asiakas voi jättää sivustolle tuotearvostelun
Sivustolla on erikseen Meistä-sivu josta löytyy oikeiden ihmisten kuvia
Tuotteisiin liittyen on mahdollista esittää kysymyksiä ja ohjeet siihen ovat selkeät
Sivustolla on hakutoiminto
Sivukävijällä on monta mahdollisuutta ja houkutteleva syy tilata uutiskirje
Sivuston 404-sivu on personoitu ja brändätty
Kertaostoksen koon kasvattaminen on tehty houkuttelevaksi
Voit lähettää muistutusmeilin jos ostoskoriin on jäänyt joku tuote
Sivuston vuosiluvut (esim alapalkissa) ovat ajan tasalla
Kaikki sivuston lomakkeet toimivat
Kauppaan yhdistetyt some-kanavat päivittyvät kutakuinkin säännöllisesti
Pidät asiakkaitasi ajan tasalla myös - mutta et pelkästään - kaupan
täydennyksistä ja uutuuksista
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OPTIMOIDUT
TUOTEKORTIT

Tuotteen
otsikko

Alaotsikko

Tuotteen
ominaisuudet

Metakuvaus

Tuotekuvat

Muuta

tuotteen tarkka nimi; (brändi +) tuote + käyttötarkoitus tai
muu tarkentava teksti
tarkentaa muutamalla sanalla mistä
tuotteessa on kysymys
aloita houkuttelevalla otsikko-muotoisella lauseella;
mitä asiakas haluaa
listaa sitten mitä ostajan täytyy tietää tuotteen
koostumuksesta, teknisiä ominaisuuksia, mitä lähetys
sisältää jne.
mieti mitkä asiat tekevät tuotteesta houkuttelevan ja
poistavat ostajan riskiä - mainitse ne tässä
voit kertoa myös käyttö- ja tai hoito-ohjeet jos se on
olennaista
pyri käyttämään lista-muotoilua ja suosi tekstissä
Googlessa käytettäviä hakutermejä
kuvauksesta pitää selvitä kenelle tuote on tarkoitettu
voit myös toistaa tuotteen ja brändin nimet
laaditaan Googlea varten
sisältää hakusanoja
kertoo sen minkä asiakas haluaa kuulla
panosta laadukkaisiin kuviin
esittele tuote useista kulmista ja niin, että esim.
mittasuhteet tulevat selviksi
jos mahdollista, käytä kuvakerrontaa joko still-kuvissa tai
videolla
tarkista aina myös kuinka kuvasi toimivat
mobiilinäkymässä
lisää tuotekorttiin toimitukseen liittyvät tiedot ja miten
asiakaspalvelun saa kiinni
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Finnish Design Shopin taustalla on paljon
ammattiosaamista ja resursseja, joten
suosittelen kurkkimaan mallia vaikka
sieltä.
Toinen vastaava:
mustijamirri.fi
Käy läpi myös omia suosikkikauppojasi,
mieti mikä niissä viehättää ja mikä suututtaa,
kerää ideat talteen ja sovella omaasi!
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Millä luoda WOW-efekti

1 AEDI

Onko sulle Spotify-koodit tuttuja?
Spotify luo viivakoodin jokaiselle
kappaleelle, ja sä voit puhelimen
kameralla skannata sen, jolloin
Spotify soittaa biisin jos
puhelimesta löytyy sovellus.
Voisitkohan sä sisällyttää tällaisen
koodin sun lähetykseen joko
tuotteeseen tai vaikka
korttiin/kuittiin painettuna?
Yllättäisit ostajan suosittelemalla
jotain "sopivaa" kappaletta,
kuten tässä esimerkissä

@tiskin.eve
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2 AEDI

Kun olet pakkaamassa asiakkaille
lähteviä tuotteita, voisitko napata
valmiista lähetyksestä kuvaa,
laittaa Insta-stooriisi ja tägätä
vastaanottajan?
Ihan kaikkien tuotteiden kohdalla
tämä ei tietenkään ole
kohteliasta, mutta varsinkin siinä
tapauksessa, että asiakas on
asiasta kysellyt Instan kautta ja
sitten ostaa niin mikä ettei?
Innostuneen odotuksen lisäksi siitä
saattaisi poikia vaikka lisääkin
keskustelua!

@tiskin.eve
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3 AEDI

Mitä luulet, jos sun pakkaus olisikin
standardilaatikon sijaan jotakin
tällaista, mahtaisiko se päätyä
useammallekin some-tilille muiden
ihmeteltäväksi...

Todella poikkeuksellisen
asiakaskokemuksen luominen
vaatii todennäköisimmin
enemmän mielikuvitusta kuin
rahaa, ja on eniten kiinni
uskalluksesta tehdä jotain toisin.
Mitä se voisi olla?

@tiskin.eve
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Miksi verkkokaupassa pitää olla blogi

KOSKA
hakukoneoptimoitu blogi parantaa
merkittävästi mahdollisuuksiasi näkyä
Googlen orgaanisissa hakutuloksissa

OK

KOSKA
blogitekstin mainostaminen esim. FB:ssa
on huomattavasti halvempaa kuin
tuotteiden, mutta voit jälkikäteen
kohdistaa tuotemainontasi vain niihin
jotka sen näkivät tai luoda näköisyleisöjä

OK

KOSKA
(toki tuotteestasi riippuen)
todennäköisesti viestisi pitää näkyä useita
kertoja ennen kuin ostopäätös syntyy, tai
ehkä asiakkaat kaipaa tarkempia ohjeita.
Blogiteksti on näihin molempiin helppo ja
tehokas keino.

OK
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Jos kaipaat apua käytännön toteutukseen tai
jutella vaikka sun uutiskirjeestä, blogista tai
mainostamisesta tarkemmin,
autan mielelläni!
//Eveliina

0400 230 612
eveliina@tiski.fi

@tiskin.eve

PS.
Jos haluat jakaa tän oppaan
kaverille, kerro että menee
osoitteeseen tiski.fi/vtl ja tilaa
sieltä niin saa myös mun
perjantaikirjeet suoraan
sähköpostiin!

1202.5.4

©Eve Koivula, tiski.fi | @tiskin.eve

