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PERUUTUSTORJUNTA Nesentalla



Uuden asiakkaan hankkimisesta menetetyn tilalle aiheutuneet 
kustannukset ovat moninkertaiset, varsinkin media-alalle tyypilliset 
tilausten peruutukset edustavat huomattavaa osaa asiakkaiden kaikista 
yhteydenotoista.

Nesenta on kehittänyt oman ”myyvä asiakaspalvelu” –konseptin keskiössä 
olevan peruutustorjuntamallinsa, ja tarjoaa asiakkailleen räätälöityä 
ratkaisua monenlaisiin asiakaspalvelutilanteisiin  ja asiakassuhteisiin. 

Peruutustorjuntapolulla edetään vaihe vaiheelta, jolloin pyritään 
tunnistamaan mahdolliset pulmakohdat ja löytämään kuhunkin 
tilanteeseen sopivat ratkaisut. 

• Määrittele 
tavoitteet

• Määrittele 
välineetWinback -peruutustorjunta



Liikkeelle lähdetään tavoitteiden  ja oikean argumentoinnin määrittelystä, 
jolloin asiakkaan kanssa yhdessä pohditaan, millaiseen kasvuun tähdätään 
ja millaisia välineitä voidaan käyttää tulokseen pääsemiseksi. 

Tuolloin sovitaan esimerkiksi loppuasiakkaille tarjottavista  alennuksista, 
mahdollisista tilaajalahjoista tai tilausjakson pidentämisestä.

Seuraavassa vaiheessa rakennetaan promotyöhön tarvittavat työkalut: 
suunnitellaan tiedonhallintaa, varmistetaan argumentointia ja sovitaan 
työnkulusta. 

Tässä vaiheessa korostuu oikeiden työkalujen ja sisältöjen tarjoaminen 
asiakaspalvelutiimille sekä ohjaus niiden käytöstä. 

• Rakenna työkalut
• Suunnittele sisältö



Asiakaspalvelua opastetaan  jatkuvasti työkalujen ja sisältöjen käytössä, 
käydään läpi palvelutilanteet ja osaaminen varmistetaan jatkuvalla 
reagoinnilla sekä opastuksella valmentajan taholta.  

Varmistetaan, että asiakaspalveluhenkilö ei ole tilanteessa yksin, apua ja 
opastusta tarjotaan aina.

Tuloksellisesta työstä palkitseminen on yksi tärkeistä kannustimista. Polun 
tässä vaiheessa mietitään millainen palkitseminen on arvokasta ja miten 
palkitsemista voidaan porrastaa. Esimerkiksi sovitaan mahdollisesta 
bonusjärjestelmästä ja palkinnosta.

Valmennus on pitkäjänteistä työtä, jolla varmistetaan, että palvelunlaatu on 
pysyvää ja oikeat argumentit sekä työkalut ovat hallinnassa 
asiakaspalvelussa.

• Valmenna, varmista 
ja reagoi

• Suunnittele 
kannustimia



Nesenta on kehittänyt ryhmä- ja yksilökoulutuksia, kertauksia ja 
palautteenantoprosessin kattavan koulutuskonseptin,  minkä puitteissa 
koulutusta tai palautetta palveluhenkilökunnalle annetaan oikealla hetkellä 
ja oikeassa määrin.  

Näin varmistetaan palautteelle hyvä vastaanotto sekä valmennuksella 
saavutetaan toivottu tulos. 

Peruutustorjuntapolun viimeisessä vaiheessa analysoidaan, onko 
aikaisemmissa polun stepeillä onnistuttu, onko odotetut tulokset saavutettu 
ja miten kehitystä jatketaan.  Hyvistä tuloksista palkitaan ja niistä 
tiedotetaan julkisesti, kasvatetaan ryhmähenkeä ja kannustetaan 
kehittymään hyvästä parhaaksi. 

• Analysoi tulokset ja 
näytä kehityssuunta

• Palkitse ja kannusta 
kehittymään


