
Google tiivistää yhteistyötä suomalaisen Leadfeederin kanssa
Suomalainen B2B myynnin tehostamiseen erikoistunut startup-yritys Leadfeeder ja Google tiivistävät kansainvälistä yhteistyötään.
Ensimmäinen yhteinen markkinointivideo julkaistiin eilen.

Google Analyticsin suosituimpana teknologiakumppanina tunnettu Leadfeeder ja Google tiivistävät yhteistyötään. Leadfeeder sai kutsun
Piilaaksoon Googlen pääkonttorille nauhoittamaan yhteistä markkinointimateriaalia siitä miten B2B myyntiä voidaan tehostaa Google
Analyticsin ja Leadfeederin avulla. “Leadfeeder on meille uniikki ja tärkeä kumppani, koska heidän teknologiansa avulla myynnin ja
markkinoinnin ammattilaiset voivat luoda kilpailuetua tunnistamalla ja analysoimalla nettisivujen liikennettä tehokkaammin”, Adam Singer
Googlelta kertoo.

Yhteistyö sisältää yhteisten markkinointimateriaalien luomista ja Google suosittelee Leadfeederiä Google Analyticsiä käyttäville B2B -
yrityksille. Ensimmäinen yhteinen video julkaistiin eilen Google Analyticsin Youtube-kanavalla: “Tämä on meille luonnollisesti loistava
mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä ja on hienoa työskennellä globaalin markkinajohtajan kanssa”, Leadfeederin myyntijohtaja &
yhteistyöstä vastaava Jaakko Paalanen summaa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Google Analytics tekee näin laajamittaista yhteistyötä suomalaisen teknologiayrityksen kanssa. “On
todella hienoa, että pääsemme laajentamaan yhteistyötä ja kertomaan kymmenille miljoonille Google Analyticsiä käyttäville yrityksille miten
myyntiä voidaan tehostaa”, Leadfeederin toimitusjohtaja Pekka Koskinen toteaa.

Viime vuoden aikana Leadfeeder laajeni Yhdysvaltoihin ja liikevaihto lähes kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. “Kasvu jatkuu
nopeana myös tänä vuonna, tulemme jälleen kolminkertaistamaan liikevaihtomme ja palkkaamme lisää osaajia tiimiin ympäri maailmaa”
Koskinen kertoo.

Leadfeederin palvelu tunnistaa ketkä vierailevat heidän asiakkaiden nettisivuilla ja mitä he siellä tekevät. Vain noin 2% asiakkaiden
nettisivujen kävijöistä jättää sivuilla yhteystietonsa, mutta Leadfeeder pystyy kertomaan mistä yrityksistä loput sivuston kävijät ovat. Näin
myyjät voivat tunnistaa uusia mielenkiintoisesti käyttäytyneitä myyntiliidejä ja näkevät miten yritykset käyttäytyvät myyntiprosessin
aikana. Tämä tieto tekee yrityspuolen myynnistä aiempaa huomattavasti tehokkaampaa.
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Leadfeeder on vuonna 2012 perustettu suomalainen B2B -myyntiä tehostava startup-yritys. Leadfeederin palvelun avulla yritykset voivat
tunnistaa heidän nettisivuilla vierailevat yritykset ja mitä he sieltä tekevät. Palvelussa yhdistetään ja hyödynnetään Google Analyticsissä,
CRM:ssä ja markkinoinnin automaatiojärjestelmissä olevia tietoja. Leadfeederin on perustanut Pekka Koskinen, joka perusti aiemmin
myös web-analytiikkapalvelu Snoobin. Lisätietoja: www.leadfeeder.com
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