
Ohjelma 

9.00   Avaus:Jari Perko, ASML 

9.10   Senioriasiakkuudet 2018 -skenaario: Organisaatioiden   
  strategiset valinnat ja asemointi senioriasiakkuuksissa 
  Nina Hyyppä ja Hannu Mattinen, Newborn Communications /  
  Newborn Media Oy 

9.30   Työpaja: Tiekartta onnistuneisiin senioriasiakkuuksiin 
  Haemme yhdessä vastauksia seniorimarkkinoinnin ja   
  asiakaspalvelun mahdollisuuksiin.    

n. 10.45─11.00 Yhteenveto ja päätös 

Markkinointi ja asiakkuuskonseptit 
senioreille  



   

ONNISTUNUT SENIORIASIAKKUUS 
                

Tutkimus senioriasiakkuuksien kehittämisestä 2014 
 



“Kohta on muodikasta digata senioreita  
– ja tehdä senioreista digattavia”  
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Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. 

 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
Raportin näkökulmat, rajaus ja metodi 
 
Senioriskenaario: ulkoinen analyysi 
 Senioreiden markkinat 
 Senioreiden ryhmittely 
 
Senioripalveluiden kehittäjät: 
nykytila, kriittiset kehitystekijät ja skenaariot 
 Millaiset organisaatiot kehittävät palveluja ja  
 ratkaisuja senioreille 
 
Senioripalvelut tänään ja huomenna  
 Läpimurtoratkaisuihin liittyviä caseja  
 Todennäköiset läpimurtoratkaisut 

 
Skenaariot uusista ratkaisuista ja strategiset valinnat 
 Uudet ratkaisut: 
 1) senioriasiakkuuksien suunnitteluun 

2) palvelumuotoiluun 
Synteesi: Strategisista valinnoista oman  

 liiketoiminnan asemointiin  

 

  
  

Senioriasiakkuus 2018 
SKENAARIO 

 
  

  



Strategiset valinnat: 
Onko asiakkaan senioriteetti relevantti liiketoiminnan suunnittelun/erilaistamisen lähtökohta? 

Kaksi näkökulmaa 

”Seniorit eivät tarvitse omanlaisia palveluja.  
 

He omaksuvat uusia palveluja, digitaalisen 
ympäristön siinä, missä muutkin kansalaiset. 

Ihmisen ikä ei ole peruste lähteä erilaistamaan 
palveluita tai asiakkuuden hoitoa”. 

 
 
   

”Jos suunnittelisimme palveluja, asiakkuuksia ja 
liiketoimintamalleja senioreiden ehdoilla, 

palvelisimme KAIKKIA asiakkaita paremmin”. 
 

Elämme aikaa, jolloin sujuvuudesta, 
vaivattomuudesta, selkeydestä ja 

yksinkertaisuudesta on tulossa johtava 
toimintatapa asiakasmassojen voittamiseksi.  

Tuotteiden, palvelujen ja käyttöliittymien 
yksinkertaisuudesta hyötyvät useimmat asiakkaat. 
Kun ”simplicity” -ajattelu- ja toimintamalli yleistyy 

tuotekehityksessä, palvelee se erityisesti 
senioriasiakkuuksia.  

Näkökulma 1 
Seniorinäkökulma ei ole relevantti 

Näkökulma 2 
Seniorilähtöisyys on tärkeää, johtaa uuteen 

ajatteluun liiketoiminnan suunnittelussa 



 
Kohden työpajaa: 

1. Syvemmälle strategisiin 
valintoihin 

2. Caset: rimakauhua ja 
rakkautta 
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Senioriskenaariosta seuraavat STRATEGISET VALINNAT 

Organisaatioiden strategiset kysymykset ja valinnat 

Tuleeko offline-palveluresursseja ylläpitää senioriasiakkaita varten? 
Kuinka seniorit motivoidaan uusiin verkkoympäristöihin?  

Millä metodeilla senioreiden tarpeita analysoidaan? 

Tarvitaanko senioriasiakkuuksiin omaa segmentointikonseptia? 

Kuinka seniorit asiakkaina tavoitetaan tehokkaimmin? 

Mitkä metodit sopivat senioripalveluiden muotoiluun? 

Kuinka kehitetään osaamista senioriasiakkaista?  

Asiakkuus: Kuinka haurastuvat seniorit saadaan pidettyä asiakkaina?  

Kuinka senioripalveleminen toteutetaan kustannustehokkaasti? 

Millaisella viestinnällä senioreilta saadaan huomiota?  

KANAVAISUUS 

 ANALYTIIKKA 

 SEGMENTOINTI 

 TAVOITTAMINEN 

 TUOTE-
/PALVELUKEHITYS 

 OSAAMINEN 

ELINKAARI 

 ASIAKASPALVELU 

 SISÄLTÖ 



Strategiset valinnat, 
Avainsanoja 

 

Simplicity 

RFM-analytiikka 

Etnografia 

 Yhteismarkkinointi  

Läsnäolo 

 

 

 



 
Caseja: 

Hyvinvointi, 
matkailu ja 

aktiivinen arki 
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Sukupolvikokemus 

YouTube: Yli 15 miljoonaa kuulijaa 



Hyvinvointi 
Alennus 



Arki 
 Alennus 



Hyvinvointi, matkailu, arki 
Oma media 



 
 
Case: MeeDoc 
https://www.dna.fi/yrityksille/artikkelit/luurin-kautta-laakariin 

 

Hyvinvointi 
Digisovellus, netti 



Arki 
Verkkokauppa 



Hyvinvointi, arki 
Mainoskampanja 



http://www.rowadventures.com/active-boomer-and-senior-adventure.html 

Matkat 
Nettisivut 



Matkat 
Nettisivut 



Matkat 
virtuaalivideot 

http://naturevalleytrailview.com/ 



Virtuaalimatkat 



Arki 
Nettisivut 

http://www.att.hel.fi/fi/omistusasunnot/asunto-oy-helsingin-kotisatama http://aktiivisetseniorit-fi.directo.fi/kotisatama/ 

Yhteisöllinen 
omistusasunto 

FB-kuva 





https://www.youtube.com/watch?t=4&v=hMGf6OPTwxQ 

Arki 
Netti + video 

Palvelutaloja: 
omistus- ja 

vuokra-asuntoja 



http://www.seniorisandels.fi/senioritalo+sandels/ 

Vuokra-
asuntoja, 

oheispalveluja 

Arki 
Nettisivut 


