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MITÄ ON PALVELUMUOTOILU?
“Asiakaskokemus on 80 % tärkeämpi
kuin itse tuote.”
 

Visit Finland 2019

ASIAKASKOKEMUKSEN ASIANTUNTIJA

Kaikilla tuotteilla ja palveluilla on asiakaskokemus. Oli sitten kyse 
mobiilisovelluksesta, sote-palvelusta, matkailupalvelusta, julkisesta rakennuksesta, 
kuntosalista tai päivittäistavarakaupasta. Asiakas ja käyttäjä ovat aina keskiössä.

Palvelumuotoilu on asiakaskokemuksen asiantuntijuutta. Muotoilijan tehtävä on 
ymmärtää tuotteen tai palvelun käyttäjää ja palvelumuotoilijan tehtävä on tuottaa 
käyttäjäkokemuksesta hyödynnettävää dataa ja ymmärrystä yrityksellesi, jotta sinä 
voit tarjota tehokkaammalla prosessilla parempia tuotteita ja palveluita asiakkaalle.

Käytännössä palvelumuotoilun avulla kehitetään siis asiakkaan kokemusta sekä 
palvelun tuotantoprosessia.

TYYTYVÄISEMMÄT ASIAKKAAT = ENEMMÄN TULOJA

TEHOKKAAMPI PROSESSI = VÄHEMMÄN MENOJA

ASIAKASKOKEMUS ON MYÖS MYYNNIN TYÖKALU

Asiakaskokemus on myös elimellinen osa yrityksen myyntiä ja markkinointia. 
Tutkimukset osoittavat, että edes hyvä ja toimiva tuote ei korvaa huonoa 
asiakaskokemusta, vaan tuotteen ja palvelun tuottama arvo määrittyy suurimmaksi 
osaksi asiakaskokemuksen perusteella.

Palvelumuotoiluun kuuluu olennaisena osana myös myynnissä ja markkinoinnissa 
tarvittavat asiakassegmentoinnin ja -strategian työkalut. Tunne asiakkaasi!

http://fi.arctic-factory.com
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PALVELUMUOTOILUA HELPOSTI
"Muotoilua hyödyntävien yritysten
liikevaihto kasvoi keskimäärin 225 £ per 100 £ investointi"
 

British Design Council, The value of Design Factfinder report

BUSINESS FINLANDIN INNOVAATIOSETELI

Business Finlandin (ent. Tekes)  Innovaatioseteli on yritystuki, jolla voi hankkia
5000€ + ALV edestä asiantuntijapalveluita uutta liiketoimintaa synnyttävän tuotteen 
tai palvelun kehittämiseen. Business Finlandin tukiosuus on 4000€ ja yrityksen 
omavastuu 1000€.

Innovaatioseteli -rahoituksella saat käyttöösi Arctic Factoryn ketterän tuote- ja 
palvelukehityksen sekä palvelumuotoilun asiantuntijat, jotka  vievät tuotteen tai 
palvelun kanssasi ideasta kohti konkretiaa, huomioiden erityisesti 
asiakaskokemuksen ja käyttäjän näkökulman.

IDEASTA KONKRETIAAN

Pelkkä idea ei ole mitään. Innovaatioseteli-projektissa sinun ideastasi tehdään 
konsepti. Palvelumuotoilijan kanssa tehty konsepti on askel kohti käytännön 
toteutusta ja näkökulma on taatusti asiakaslähtöinen. Innovaatioseteli onkin 
erinomainen ja helppo tapa hyödyntää palvelumuotoilua tuotteen, palvelun ja 
yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

SOITA JA KYSY

Soita meille! Kysy lisätietoja palvelumuotoilusta ja kuule Innovaatiosetelin faktat 
ymmärrettävässä muodossa. Jutellaan puoli tuntia aiheesta.
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