
Kokosimme yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Tulosten perusteella voimme analysoida ja kehittää toimintaamme. 
Toivomme asiakkailtamme myös jatkuvaa palautetta, joten annathan meille risuja ja ruusuja muulloinkin.

Toteutimme sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn 15.3. - 27.3.2018. 
Vastauksia kertyi 31 kappaletta. Kiitämme aktiiviisuudesta.

Kyselyssä arvioitiin asteikolla 1–5 Redlandin suoriutumista eri osa-alueilla. 
(1 = erittäin huono ... 5 = erittäin hyvä)

Redlandin yleisarvosanaksi muodostui 4,32.
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Henkilökunnan onnellisuus ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat kannattavan 
kasvun perustat. Kasvuvauhvimme on näkynyt ajoittaisena kiireenä, 
mihin on vastattu lisärekrytoinneilla 2017 ja 2018 kevään aikana. 

Olemme otettuja siitä, että vastaajista 100 % olisi valmis suosittelemaan 
Redlandiä ja moni myös on jo suositellut. Kolmen viimeisen vuoden 
suositteluprosentti on 95 %.

ASIANTUNTEMUS

%100%
SUOSITTELEE

Erittäin joustavaa ja nopeaa toimintaa. 

Asiakkaat huomioon ottava yritys. ”Kuuluu osaksi 

perhettä” -mentalitetti. Kuuntelee asiakasta, eikä ”väitä 

vastaan” omilla argumenteilla vain pätemisen ilosta;)



Onnistuneen projektin salaisuus on jämäkkä, mutta tilanteisiin 
sopeutuva projektinjohto. Pyysimme asiakkaita arvioimaan Redlandin 
yhteyshenkilöltä saatua palvelua eri osa-alueilla. 

PROJEKTINJOHDON PALVELUTASO
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Hullumpaa luovuutta toivoisin enemmän.

Meillä on yhteistyö ok mutta yleisellä tasolla voisi olla 

joku selkeä paketoitu palvelukokonaisuus.



ASIAKKAIDENSA MIELESTÄ 
REDLAND ON
Kyselyssä pyydettiin ottamaan kantaan eri väittämiin asteikolla 1-5.
(1 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä)

4,08Redland ratkaisee ongelmia

4,58Redland on aina valmis auttamaan

3,92Redland tekee vaikeista asioista ymmärrettäviä ja helposti hallittavia

4,08Redland hallitsee laajoja kokonaisuuksia

4,38Redlandin palveluista on hyötyä liiketoiminnallemme

4,15Redlandin palvelut vastaavat yrityksemme tarpeita

4,08Redlandin tapa toimia mukautuu yrityksemme tarpeeseen

4,00

4,00

4,54

Redland on luova

Redland esittelee liiketoimintaa hyödyttäviä innovaatioita

Redland on reilu ja yhteistyökykyinen
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Kiitos hyvästä yhteistyöstä.



KEHITYSKOHDAT NOSTEESSA

Kyselytulosten ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskusteluiden 
perusteella havaitsemme positiivisen taloussuhdanteen vaikutukset 
kasvaneessa kysynnässä. Erityisesti strateginen suunnittelu ja 
kampanjasuunnittelu ovat nosteessa.

Lisäksi näemme kasvaneen kysynnän digitaalisissa palveluissa. 
Sisältömarkkinointi kytkeytyy markkinoinnin automaatioon, 
somemarkkinointiin sekä hakukonemarkkinointiin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPITEET

Olemme erittäin otettuja saamastamme palauttees-
ta ja aiomme huolehtia tulevaisuudessakin riittävästä 
projektinjohdon resursoinnista asiakaskokemuksen 
parantamiseksi.

2017 ja 2018 aikana olemme tiimiytyneet ja paranta-
neet ennakoitavuutta ja henkilöresurssien suunnittelua. 
Olemme myös toukokuussa käynnistäneet kehityspro-
jektin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-
otosta, toimintatapojen yhtenäistämisestä ja käytön 
tehostamisesta. 

Kevään 2018 uudet rekrytoinnit kohdistuvat projektin-
hallintaan, graafiseen tuotantoon, sisältömarkkinointiin, 
web-kehitykseen ja digimarkkinointiin. Nämä lisärek-
rytoinnit auttavat meitä palvelemaan paremmin myös 
strategisessa suunnittelussa ja kampanjasuunnittelussa, 
mitkä myös nousivat esiin kyselyn tuloksissa. Ja mikä 
tärkeintä - ehdimme antamaan asiakkaillemme enem-
män aikaa.

Redlandin visio on olla palveleva ja ketterä kasvu- ja kehityskumppani, 
jolla on tyytyväisimmät asiakkaat ja onnellisin henkilökunta. 

Saimme asiakkailtamme paljon kehitysideoita, joita tu-
lemme pian toteuttamaan. Jatkuva palaute, myös asia-
kaskyselyiden ulkopuolella, on meille erittäin tärkeää ja 
pyrimme keräämään sitä jokaisen projektin yhteydessä. 
Tavoitteenamme on rakentaa Redlandista monipuoli-
sesti asiakkaidemme tarpeisiin mukautuva ja tulevai-
suuden tarpeita ennakoiva markkinointikumppani.
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