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myyntisivun

kaava
Mitä toimivassa 

myyntisivussa on oltava, 
jotta se tuottaa myyntiä!
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Mikä on myyntikirje?

Myyntikirje on todistetusti kaikkein tehokkain markkinoinnin 

muoto. Liiketoimintasi kannalta on kriittisen tärkeää, että osaat 

rakentaa tuotteellesi tai palvelullesi hyvän myyntikirjeen, joka 

toimii pohjana myyntisivullesi. 

”Ei ole olemassa ongelmaa, johon 
erinomainen myyntikirje ei olisi 
ratkaisu.” – Gary Halbert

Yleisin virhe myyntikirjeessä on, että aletaan puhua suoraan 

tuotteesta tai itsestä. Kun kirjoitat myyntikirjettä, muista että olet 

ensi sijassa asiakkaasi puolestapuhuja, et itsesi tai tuotteesi. 

Ennen kaupan pyytämistä eli klousaamista tarvitsee tehdä 

riittävästi lämmittelyä. Huomaa, että klousaus ja toimintakehote 

ovat vasta sijoilla 9 ja 10 tässä listassa. Tarvitset kohdat 1-8 

lämmitelläksesi asiakkaasi ostamaan sinulta. 

Käydään seuraavaksi läpi 10 tärkeää asiaa, jotka toimivassa 

myyntisivussa on oltava, jotta se lähtee tuotamaan myyntiä. Käytä 

tätä listaa apuvälineenä aina kun haluat saada myyntiä aikaan!  
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1. Uskottavuus 

Uskottavuus synnyttää luottamuksen. Asiakkaasi ostaa vain 

sellaiselta henkilöltä, johon hän luottaa. Omaa uskottavuuttasi 

lisäämällä lisäät luotettavuuttasi ja siten todennäköisyys kaupan 

syntymiseen kasvaa. 

Kerro oma tarinasi

• Miten olet tullut tähän pisteeseen, jossa olet myymässä tätä 
tuotetta 

• Mikä on tuotteesi syntytarina 

• Mistä oivalluksista tuote on syntynyt 

• Mikä oli käännekohta 

• Mitä auktoriteettitekijöitä sinulla on (näitä on ainakin 17 
erilaista) 

Jos sinun tai tekemäsi tarjouksen uskottavuus on puutteellinen, 

asiakkaasi ei uskalla investoida, vaan hän luultavasti hakee alasi 

ykköstyypin ja ostaa häneltä!  
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2. Tuotto-odotus 

Tuotto-odotus eli ROI (englanniksi Return on Investment) 

synnyttää asiakkaassasi uskalluksen sijoittaa itseensä. 

”Kun hankit tämän tuotteen, ja 
käytät juuri näin… se tuottaa 
rahaa /säästää rahaa / hyödyttää 
sinua muutoin näin paljon 
enemmän…”

Jos rahan palaamista asiakkaallesi hyötynä tai rahana ei ole avattu 

riittävästi, hänelle jää tunne että hän upottaa tuotteeseesi rahaa.  

Tällöin kauppaa tuskin syntyy. 
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3. Tärkeimmät hyödyt 

Kerro tuotteesi tai palvelusi tärkeimmät hyödyt tunteeseen 

vedoten.  

Tämä auttaa asiakastasi ymmärtämään niiden merkityksen hänen 

omassa elämässään. 

• Älä myy pihviä, vaan sen tirinää parilassa ja tulevaa 

makunautintoa…  

• Älä myy porakonetta vaan reikää seinässä… :)  

Muuta tuotteen ominaisuudet hyödyiksi ja edelleen merkityksiksi.  

Tämä on kriittisen tärkeä taito, jonka voi kuka tahansa oppia!  
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4. Todistusaineisto 

Todistusaineiston tehtävä on vakuuttaa asiakkaasi siitä, että 

muutkin ovat jo ostaneet ja onnistuneet tuotteesi tai palvelusi 

avulla. 

Voit väittää markkinoinnissa mitä tahansa - mutta vasta 

todistusaineisto tekee lupauksista uskottavia (muuten väitteesi 

vaikuttavat lukijasi mielestä vain henkselien paukuttelulta). 

Luottamus myyjään / tuotteeseen syntyy todistusaineistoa esitellen 

noin viisi kertaa paremmin kuin vakuuttelulla! 

Todiste-copya on ainakin 11 eri lajia… mm. demonstraatio, spesifit 

detaljit, mekanismin selittäminen, erittäin uskottava lähde, jne.  

Yksinkertaisimmassa muodossa todisteesi kertovat mm.:  

• Oletko itse menestynyt hyvin 

• Ovatko asiakkaasi menestyneet hyvin 

Todiste on markkinoinnin todellinen ohituskaista!  
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5. Mielikuva onnistumisesta 

Heti myyntisivusi otsikosta lähtien on synnyttävä asiakkaasi 

mieleen kuva omakohtaisesta onnistumisesta tuotteesi tai palvelusi 

avulla!  

Maalaa lopputulos, onnellinen paratiisi mihin haluat asiakkaasi 

päätyvän, todella kirkkaaksi. Tee siitä mieleenpainuva, ikään kuin 

päiväuni! 

“Miten saat kurssisi helposti 
myymään verkossa päivästä 
toiseen, yötä päivää - ja 
asiakkaasi maksavat siitä ilolla ja 
kysyvät mitä muuta on tarjolla!”

Jos mielikuvan luonti puuttuu, jätät liian paljon kylmien faktojen 

varaan - ja niitä tarvittaisiin todella paljon vastineeksi.  

Pelkät faktat eivät riitä ostoimpulssiin, vaan tarvitaan elävä 

mielikuva, johon asiakkaasi voi samaistua!  
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6. Harvinaisuus  

Kerro miksi juuri tätä saa vain täältä, nyt ja sinulta. 

Yksi hyvä tapa on antaa metodillesi nimi, esimerkiksi Möttösen 

metodi (korvaa Möttönen omalla nimelläsi).  

Jos olet ensimmäinen Möttönen, joka tarjoaa tämäntyyppistä 

tuotetta tai palvelua, nostit juuri tuotteesi koettua 

ainutlaatuisuutta. Vain sinä, Möttönen, tarjoat juuri tätä. 

Saatavuuden rajoittaminen eri keinoin (ainakin 6 eri tapaa), esim: 

• Saatavilla olevan tuotteen lukumäärän rajoittaminen 

• Tarjousajan rajoittaminen 

• Bonusten rajoittaminen 

• Ostajan kelpoisuuden rajoittaminen (vaaditaan esim. sertifikaatti 

tai jokin toinen tuote aiemmin ostettuna) 

”Nyt voi ilmoittautua, seuraavan 
kerran avaamme ilmoittautumisen 
vasta vuoden päästä.”

Tarjouksen harvinaisuus on tekijä, joka saa ihmiset toimimaan! 
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7. Draama 

Paras tapa myyntikirjeen aloittamiseen on pieni draama, joka 

korostaa nykytilan jatkumisen tuskaa: 

• 2-6 kappaletta riittää 

• Anekdootti omasta elämästä (oma transformaatio) 

• Anekdootti asiakkaasi elämästä (transformaatio tuotteen avulla) 

“Käännekohdassa kipu oli karmea, 
mutta onnistuin silti ja nyt näytän 
sinulle miten sinäkin onnistut…”

Kerro todentuntuisesti ja yksityiskohtaisesti, mistä syntyi oivallus 

tuotteeseen tai palveluun, jota olet nyt tarjoamassa. 

Jos draama puuttuu myyntikirjeen alusta, se syö uskottavuutta 

sekä hidastaa lukemista ja etenemistä!  

Ilman mukaansa imaisevaa draamaa prospektisi ei välttämättä 

jaksa lukea myyntikirjettäsi loppuun asti, siksi sitä ei kannata 

jättää väliin.  
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8. Riskin kääntö 

Anna riittävät takuut siitä, että tuotteellasi asiakas todella 

onnistuu. 

“Otan kaiken riskin sinulta itselleni 
- saat tuotteen, käytä sitä, voit 
palauttaa sen ja silti pitää 
käyttämäsi osan. Reilua, eikö?“

Jos riskin kääntö puuttuu, potentiaalinen ostajasi voi jäädä 

keikkumaan ostanko / enkö osta -vaiheeseen.  

Tuota tunne, että asiakkaasi voi vain “kokeilla” tuotettasi ja voi 

päättää vasta jälkeenpäin halusiko sen - niin luotettava takuu 

toimii.  

Kunnollisella riskin käännöllä tulee usein helposti jopa 30% 

enemmän myyntiä, joten se todella kannattaa tehdä! 
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9. Klousaus 

Klousauselementti saattaa asiakkaasi tilanteeseen, jossa hänen 

täytyy tehdä valinta - ostanko vaiko en?  

Älä jätä ostopäätöstä sattuman varaan, vaan luo paine tehdä 

valinta tässä hetkessä!  

On ainakin kolme hyvin erilaista tapaa klousata tehokkaasti:  

• Summaus - kertaa tarjouksesi tärkeimmät kohdat vielä ennen 

kuin pyydät ostamaan (tärkeimmät hyödyt, tunnepohjainen syy 

ostaa, ongelman ratkaisu) 

• Tienhaara - muistuta, että kipu ja ongelma ei poistu jos jatkaa 

samalla tiellä kuin ennenkin; sen sijaan uutta kokeilemalla 

saattaa hyvinkin… 

• Aidan päältä potkaisu - anna isällinen/äidillinen rohkaisu 

lopettaa epäröinti ja ottaa tärkeä askel ja kokeilla jotain uutta eli 

tuotettasi.  

Sijoita klousaus aina juuri ennen toimintakehotetta, niin 

maksimoit sen tehon myyntiin!  
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10. Toimintakehote 

Toimintakehotteen tulee olla mahdollisimman selkeä. Puhu siinä 

aivan suoraan asiakkaallesi. 

”Tee päätös tänään itsesi ja 
lähimpiesi vuoksi…” 

Summaa hyödyt, kehota toimimaan heti ja kerro miksi juuri nyt 

kannattaa toimia (tarjouksen voimassaolo, tuotteen vähyys, 

päivitykset, ryhmän pienuus, yms.).  

Muista vaihdantatarjouksen tärkeys eli mielikuva siitä, että asiakas 

saa tuotteen ostaessaan selkeästi enemmän käyttöarvona kuin hän 

antaa sinulle rahana. 

Lopuksi 

Muista, että copywriting ei ole koskaan “kaikki tai ei mitään” -

peliä.  

Tekemällä edellä mainittuihin asioihin pieniä mutta olennaisia 

parannuksia, voit saada aikaan jo todella merkittäviä parannuksia 

myynnissäsi! 
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