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Paremman asiakaskokemuksen 
asialla - erikoistilaukset

● Miksi erikoistilaukset ovat tärkeitä Alkolle?

– Alko haluaa tarjota kaikille asiakkaille 
huippuasiakaskokemuksen jokaisessa asiointikanavassa

– Visiona: ”Koko maailma lasissasi” 

– Asiakkaat ovat aktiivisia ja vaativia, he ovat jo tottuneet 
huippuasiakaskokemukseen

– Harrastajat haluavat löytää jatkuvasti uusia juttuja

– Rajaton valikoimamahdollisuus

– Ulkomaiset nettikaupat kilpailukenttänä

– Nopeat toimitukset

– Mahdollisuus saada asiakkaan ”oma-etikettituotteita”
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Muutokset kesällä/syksyllä 2016

● Tilausvalikoiman prosessi:

– Listautumismaksu poistuu (itsepalvelulistautuminen)

– Listauspalvelu 100 € + alv

– Prosessi nopeutuu 2 kk vrt 2 vko (itsepalvelulistautuminen)

– Minimimyyntivaatimus poistuu

● Tuotteiden listaaminen tilausvalikoimaan helppoa, 
nopeaa ja vaivatonta

– Pääsääntöisesti erikoistilaukset ovat HoReCa-tuotteita

 Näistä toivomme listauksia tilausvalikoimaan 

● Tilausvalikoimatuotteet kaikkien saatavilla

─ Ei erikoistilausprosessia

─ Ei erillistä erikoistilausmaksua

─ Tuote tilausvalmis toimittajalla sekä Alkolla

─ Tilaus-toimitus normaalin myymälärytmin mukaisesti
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Toimitusaika

Workshop: Erikoistilausten 
tarjoamisen toimintamalliehdotus

Tavarantoimittaja toimittaa Excel-listan kaikista heidän kauttaan saatavista tuotteistaan
- Tuotteen nimi, valmistaja, tuoteryhmä, alkuperämaa, pullokoko, alustava 

saatavuustieto tai –aika, (alkoholiprosentti)
- Tietoja käytetään Alkon asiakaspalvelussa

Tuote Suomessa 
maahantuojan 

varastossa

Tuote 
maahantuojan 
edustamalla 
päämiehellä

Tuotteella ei edustajaa 
Suomessa /  

maahantuoja agenttina

Vasteaika 
tarjouspyyntöön 24 h

Normaalin 
toimitusrytmin 

mukaisesti

48 h
- Poikkeuksena loma-ajat

Nopea toimitus 1-2 vkoa
Hidas vaihtoehto X vkoa

Muut maanosat 
tarkennetaan tilauksen 
aikana

- Asiakkaalle tarjotaan nopea ja hidas toimitus
- Asiakas valitsee nopeuden ja vastaavan hinnan

Eurooppa Muut 
maanosat

Alkon 
maahantuontipalvelu

Koko prosessin ajan informaatiota Alkolle kyselyn vaiheista -> Alko 
välittää tiedon asiakkaalle
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Workshop: Erikoistilaukset 
tulevaisuudessa tarjoajalle

● Tavoitteena sähköistää erikoistilausprosessi, joka 
jatkossa olisi osa kumppaniverkkoa

– Erikoistilausten tarjoukset

– Lista omista tarjouksista

– Mahdollisuus päivittää tarjouksia silloin kun sinulle sopii

– Tuotenumero tiedossa, jos tuotetta on jo aiemmin tilattu

– Tuotelistan ylläpito

● Muita ideoita?

● Palautetta erikoistilaustarjouspohjasta?
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Workshop: Yhteenveto

● Sitoutuminen vastausaikoihin nähtiin ongelmallisena

– Mikäli tuotetta ei ole Suomessa 48h tunnin vastausaika 
koettiin haasteellisena

● Pienten erien tuominen maahan on kallista

– Tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös palvelullinen rooli, 
mitä tuotteita on järkevää tuoda maahan erikoistilausten 
kautta?

● Voisiko Alko toimia maahantuojana erikoistilauksissa?

– Herätti keskustelua sekä puolesta että vastaan

● Täydellisen listan toimittaminen saatavilla olevista 
tuotteista asiakaspalvelun käyttöön koettiin haastavana

– Osittainen listakin mahdollistaisi nopeamman reagoinnin 
asiakkaan kyselyyn

● Koettiin, että erikoistilauksien uudistus olisi hyvä 
toteuttaa vasta, kun tilausvalikoimauudistus on saatu 
vietyä loppuun

– HoReCa-tuotteiden tultua tarjolle tilausvalikoimaan nähdään 
tarkemmin, mikä erikoistilausten osuus voisi olla 
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