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CASE STUDY: lead generation  
Loov Organic partnerite leidmiseks 

Käesolevas case-study-s toome ühe oma kliendi kogemuse näitel välja, kuidas tõime paari kuuga 
uusi potentsiaalseid kliente USA ja Inglismaa turult. 

Klient  

Meie kliendiks on tuntud mahe- ja supertoidu brand Loov Organic (varasemalt tuntud kui 
Loodusvägi). Nende eesmärgiks oli leida uusi ekspordi partnereid USA ja Inglismaa turult. 
Vaatamata koroonakriisile soovis ettevõtte jätkata oma laienemise ambitsioonidega.  

Väljakutse 

Uutele turgudele sisenemine on väljakutsuv ja ajamahukas. Enne meiega koostöö alustamist oli 
Loov Organic uutel turgudel partnerite leidmiseks kasutanud messidel tekkinud kontakte ja emaili 
turundust. 2020. aasta alguses otsustati proovida koos meiega LinkedIni võimalusi.  

Lahendus 

Uute partnerite leidmiseks alustasime ettevõtte ja selle esindajate LinkedIn profiilide auditist. 
Lähtuvalt sihtgrupist muutsime Loov Organicu esindajate profiilid professionaalseks. Ilma 
brandingu ja strateegilise sisuta profiilidest said silmapaistvad ja usaldust tekitavad All-Star 
LinkedIn profiilid. Liisi profiiliga saad lähemalt tutvuda SIIN. 

Seejärel panime paika kliendile vajadustest lähtuva strateegia uute leadide leidmiseks. Olenevalt 
ettevõtte suurusest oli Loov Organicu soov kontakteeruda vitamiine ja toidulisandeid tootvate 
ettevõtete omanike, tootejuhtide või ostjuhtidega, millest lähtuvalt koostasime ideaalse kliendi 
profiili. 
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Kasutades õigeid märksõnu ning LinkedIn Sales Navigator tööriista, leidsime ainuüksi USA turult 
üle 100 000 potentsiaalse kontakti. 

Sobivate kontaktide leidmise järel koostasime strateegiliselt läbi mõeldud sõnumid, millega 
hakkasime lähenema potentsiaalsetele leadidele. 

Tulemused 

Kasvatasime kahe kuuga Loov Organicu müügiesindaja rahvusvahelise LinkednIni võrgustiku 149 
inimese pealt enam kui 800 inimeseni. 

Esimese kuu lead generationi tulemusena oli Loov Organicu müügiesindaja nimel saadetud 
võrgustikku lisamise kutsete vastamise protsent Inglismaa turul 40% ning USA turul 20%.  

Teisel kuul täpsustasime ideaalse kliendi profiili esimese 
kuu praktika põhjal. Selle tulemusel paranesid tulemused 
veelgi. Inglismaa turul oli teisel kuul vastamise protsent 
51% ning USA turul 25%. 

Kahe kuuga sai klient 86 potentsiaalset klienti, 
kes olid nende toodete edasimüümisest huvitatud. 

Lisaks tõusis müügiesindaja profiili külastatavus märgatavalt. Kui märtsi alguses külastas 
müügiesindaja profiili 2-4 inimest nädalas, siis aprilli lõpuks oli nädalane profiili külastajate arv üle 
100 inimese. 
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Kokkuvõte 

Lisaks mitmetele leadidele, tekkis müügiesindajal lai võrgustik potentsiaalseid partnereid ja kliente. 

See muudab ka tulevikus teistest riikidest õigete kontaktide leidmise palju lihtsamaks.   

Loov Organicu näitel on näha, et strateegiliselt lähenedes on läbi LinkedIni võimalik leida 
partnereid ja kliente. Aitasime Loov Organicu müügiesindajal klientide ja partnerite nimekirja 
mitmekordistada ning viia kokku teiste ettevõtete otsustajatega.  
 
Kliendi kommentaar 

Tänu B2B Growth’ile sai kogu meie eksporditiim endale väga atraktiivsed ja professionaalsed 
profiilid. Ja see on oluline esmane visiitkaart, mida potentsiaalsed äripartnerid esimesena 
vaatavad. 

LinkedIn kampaania oli samuti edukas. Kindlasti soovitan LinkedIn kampaaniat teha vähemalt 2 
kuud järjest ja varuda selleks enda ajagraafikus piisavalt aega. Alguses võtab hoo üles saamine 
pisut aega, sest kõige õigemad otsingu märksõnad tulevad töö käigus. Kuid teisel kuul oli mul 
igapäevaselt juba nii palju kirjavahetust uute potentsiaalsete klientidega, et pidin oma päeva 
plaanidesse ruumi juurde tegema.  Kõik jooksvad küsimused, mis alguses tekkisid lahendati väga 
kiirelt ja operatiivselt. 

Kindlasti jätkame koostööd, sest tegemist on efektiivse ja mugava lahendusega, kus kliendid saab 
kätte ilma (kodu)kontorist lahkumata. 

 

Liis Kalvik, B2B Export Manager 
LOOV Organic OÜ 

 



 

 

© B2B Growth OÜ 2020 W:  www.b2bgrowth.eu 
E:   hello@b2bgrowth.eu 
T:   (+372) 521 5744 

  

 

4 

Meist 

Meie mitmekülgses tiimis on oma ala professionaalid erinevatest valdkondadest, laialdaste 
teadmiste ja oskustega. Meid ühendab mõtteviis – usume, et üksi jõuab kaugele, aga koos jõuab 
sinna kiiremini. 

Meie missioon on kasutada oma teadmisi ja kogemusi selleks, et aidata teistel ettevõtetel 
kasvada. Nii kasvame ka ise. Igal meie meeskonna liikmel on märkimisväärne kogemus oma 
valdkonnas ning kirg parimaid praktikaid ka teistega jagada. 

Kui soovid samasuguseid tulemusi, võta meiega ühendust: hello@b2bgrowth.eu 

Meie meeskond: 

 
   
        Indrek Põldvee           Martin Malm           Helen Pärli            Arte Ermel 

 


