
  

 Tee se itse -työkaluja verkkomyynnin nopeaan 
käynnistämiseen

Tero Lahtinen, Gelo Oy
tero.lahtinen@gelo.fi

050 486 9855



  

Monen liiketoiminta on pysähtynyt kuin seinään

Etämyynti voi auttaa



  

1: kerro, mitä on tarjolla

2: ota tilaus vastaan

3: ota maksu

4: toimita



  

Verkko ei ole 
itsetarkoitus



  

Tilauslomake + lasku

+ Vaikka omien nettisivujen yhteyteen

+ Helppo kuvata tarjonta
+ Nopea ottaa käyttöön

- riski saatavista

- tilausten hallinnointi



  

Tilauslomake + lasku: työkalut
● Omat nettisivut, jos Wordpressillä, yleinen lisäosa 

Contact Form 7
● Erillinen lomake: Google Forms

– yrityskäyttö osa G Suitea
– 14 päivää ilmaiseksi

● Laskun tekemiseen esimerkiksi Gelon tarjoama 
Laskutusohjelma.net



  

Google Forms esimerkki



  



  



  



  



  



  

1: kerro, mitä on tarjolla
- nettisivut, sosiaalinen media, yms.

2: ota tilaus vastaan
- WhatsApp, tekstiviesti, puhelin, Messanger, ...

3: ota maksu

    - tilisiirto
- mobile pay

    - lasku
- yms.

4: toimita

 - kuluttajasopimukset, jos (kun) ei muuta saa
- posti, R-paketti
- yhteistyö esim. kaupan kanssa
- toimita itse

Yksinkertainen on kaunista



  

Verkkokauppaohjelmisto
● Yhdellä ohjelmistolla vaiheet 1 – 3 ja työkaluja neljännelle (1: 

kerro, mitä on tarjolla 2: ota tilaus vastaan 3: ota maksu 4: toimita)

– Lisäksi tarvitaan maksuvälittäjä 

● Saatavilla heti käyttöön otettavina SaaS palveluina
– Mutta verkkokaupan käyttöönotto vaatii kuitenkin aina jonkin 

verran työtä ja teknistä osaamista

● Nyt monella yhtiöllä ilmaiskampanjat menossa
– Caveat Emptor: 3 – 6 kk maksutta, sitten €€€



  



  



  



  



  

Maksuvälittäjät
● Verkkolaskujen vastaanottoon
● Paytrail 

– normaalisti 2 vrk, saman päivän aikana tunnukset, jos kiire

● Checkout Finland
– normaalisti, 2 – 3 päivää, voidaan kiirehtiä, verkkokaupan oltava valmiina ja toimitus&maksuehdot 

oltava yms.

● Klarna 
– Kiitos, että otit yhteyttä Klarnan myyntiosastoon. Olemme vastaanottaneet viestisi, ja olemme 

sinuun yhteydessä mahdollimman pian. 

● Bambora 
– emme juuri nyt pääse vastaamaan



  

Kiitos!

Tero Lahtinen, Gelo Oy
tero.lahtinen@gelo.fi

050 486 9855
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