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Zmart Loyalty Oy



• Päivö Eerola, maksamisen asiantuntija 

• Olli Niemi, matemaatikko ja tilastotieteilijä

• Markku Hautala, kauppias

• Satu Kilpirova, sijoitus- ja rahoitusammattilainen, myynti ja 

markkinointi

• Product owner ja asiakaspalvelu Andrius Pazusis

• Growth hacking tiimi

Zmart Loyalty Oy, tiimi



• Etuisa lanseerattiin Järvenpäässä 
1.11.2021, tilanne 3.10.2022:

• Kumppaniyrityksiä 90kpl

• Urheiluseuroja 3kpl 

• apin lataajia 10000 

• etuja on katsottu 150 000 kertaa 

• somenäkyvyys yli 300 000  

• etuja on käytetty yli 15 000 kertaa 

• Parhaimmat edut ovat saaneet jopa 15 000 
katselukertaa (some+edut) tässä ajassa. 

• Keskimäärin etujen avaus-käyttösuhde on 
10% ja joka toinen apin lataaja on käyttänyt 
ainakin yhden edun.

Tuloksia



Etuisa laajenee Keski-Uudellemaalle 2022



Videot
Huomioittehan, että videot ovat vain 
Etuisan käyttöön. Ei saa jakaa tai 
levittää ilman erillistä lupaa. 

K-Citymarket kauppias Markku Hautalan terveiset

Yrittäjien kokemuksia Etuisasta

https://youtu.be/8sDIANHNDAY
https://youtu.be/Sr-mNOxwdhY


Esimerkkejä raporteista



Asiakastarina Järvenpään 
Hammaslääkärikeskus

“Olemme paikallinen toimija ja 
kilpailemme isojen ketjujen
kanssa. Etuisan kautta uudetkin
asiakkaat ovat löytäneet meidät.

Etuisan kustannus on pieni
verrattuna muihin
markkinointikanaviin. Aiomme
hyödyntää Etuisaa jatkossakin.”

-yrittäjä Petra Willberg, Järvenpään
Hammaslääkärikeskus



Asiakastarina Kakkutalo Gilan

”Teimme Etuisan kautta talven 

herkut kampanjan, joka suunnattiin 

uusasiakashankintaan.

Tammikuun hiljaisimpina viikkoina 

saimme Kakkutalolle lähes 100 

uutta asiakasta ostamaan 

leivoksia. Mielestäni kampanja 

onnistui varsin hyvin”.

-yrittäjä Mika Gilan, Kakkutalo Gilan Oy



Asiakastarina Kulmakonditoria

”Olemme käyttäneet Etuisaa

lisämyynnin saamiseen.

Portaali on helppokäyttöinen; 

pystymme itse tekemään etuja 

ja näemme nopeasti, ovatko 

edut asiakkaille mieleisiä. 

Hienoa, että saatiin Etuisa

myös Keravalle!”

-yrittäjä J-P Nikula, Kulmakonditoria Oy



KOKEILE 3KK MAKSUTTA!



Mitä käytännössä? ETU

KYLLÄ, TULEN MUKAAN ETUISAAN!

Tarvitsemme yritykseltä yhden edun (freemium –jakso 3kk maksuton), joka on voimassa 3kk. Me teemme 
ensimmäisen edun!

Edun ideoinnissa auttaa, kun mietitte, mihin tarpeeseen etu tulee:

• Haluatteko esim. näkyvyyttä ja uusia asiakkaita? Siihen toimii parhaiten kaksi yhden hinnalla, tai muuten ison 
alennuksen kertaetu, joka houkuttelee kokeilemaan yritystänne. 
Esim. kaksi tuotetta/kaksi annosta/ yhden hinnalla.

Jos haluatte boostata hiljaisia hetkiä, kannattaa etu rajata koskemaan vain tiettyä päivää tai tiettyjä ajankohtia. 
Esim. -20% kasvohoidoista arkisin klo 10-15

• Mikäli haluatte edistää tietyn tuotteen tai palvelun myyntiä, kannattaa etu laittaa koskemaan vain niitä. 
Esim. xx tuotteet -20%

-> Laittakaa meille tiedot edusta: mikä tuote/palvelu, alennus% tai alennus €, rajoitukset ja edun kesto, sekä kuva, jos 
haluatte tietyn kuvan etuunne.

• Varaamme yrityksille markkinointispotteja, joten etu kannattaa laittaa nopeasti



Mitä käytännössä? 
KOKEILUJAKSON AIKANA

• Uudet edut pääsevät apissa ensimmäiseksi! ->audience n. 8000

• Teemme maksettua ja kohdennettua somemarkkinointia Etuisan

FB ja Instagram –etukaruselleissä -> audience n. 30 000 

• Orgaaniset postaukset ”Viikon uudet edut” FB+Insta feedissä

• Eduista tehdään myös story –julkaisuja Etuisan some-kanaviin

• Superhyvistä eduista laitamme push notifikaation apin käyttäjille 

• Pidämme teitä ajan tasalla etujen näkyvyyden, aukaisujen ja 

käytön osalta kuukausittain sähköpostilla



Mitä käytännössä? 
HINNOITTELU

TERVETULOA ETUJOUKKOON!

Kun päätät jatkaa Etuisan asiakkaana 3kk:n freemium –jakson jälkeen

Jatkossa maksat meille 35 euroa +alv 
24% kuukaudessa

Saat käyttöösi tunnukset 
kauppiasportaaliin, missä voit 

hallinnoida ja seurata etujanne.

Asiakaspalvelumme auttaa sinua 
kaikkiin Etuisaan liittyvissä asioissa. 

Laitamme laskun 3kk:n jaksoissa 
etukäteen. Voit irtisanoa sopimuksen 

1kk:n irtisanomisajalla laittamalla meille 
sähköpostiviestin irtisanomisesta. 



Kumppani-
yrittäjäksi?

Laita viestiä

satu.kilpirova@etuisa.fi

Haluatko lisätä liikevaihtoa?

Haluatko lisätä asiakasymmärrystäsi? 

Haluatko sitouttaa ja palkita parhaita asiakkaitasi 
omalla kanta-asiakasjärjestelmällä?

Haluatko massiivisen markkinointirekisterin käyttöösi 
ja kohdentaa markkinointia oikealle kohderyhmälle?

Haluatko helpon työkalun markkinointiin?

Haluatko osaksi Etuisan paikallista yhteisöä?
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