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Ideson kirjoittama case study on yrityksellenne mahdollisuus kertoa omista ratkaisuistanne potentiaalisille asiakkaille eli 
loppukäyttäjille. Julkaisemme case studyja uutiskirjeissä, nettisivuillamme ja Linkedinissä, jossa ne tavoittavat laajan joukon 
turvallisuusalan ammattilaisia Suomessa ja ulkomailla. Jutusta tehdään kaksi kieliversiota suomeksi ja englanniksi. Kiinnostavimmat 
case studyt päätyvät mediakontaktiemme kautta myös turvallisuusalan lehtiin tai nettiportaaleihin.  

Kohderyhmänä ovat RFID-ratkaisujen loppukäyttäjät, turvallisuuspäälliköt ja muut tunnistusjärjestelmien hankinnasta 
kiinnostuneet henkilöt, eli mahdolliset potentiaaliset asiakkaanne. Joskus loppuasiakkaat löytävät case studyn netistä hakiessaan 
tunnistusratkaisua johonkin ongelmaan ja ottavat meihin yhteyttä sen perusteella. Ohjaamme nämä kyselyt aina case studyssä 
mainitulle asiakkaalle. 

Case study korostaa ratkaisunne etuja loppukäyttäjille. Samalla tuomme esille myös oman tuotteemme osuutta loppukäyttäjän 
ongelman ratkaisijana. Pyrimme yleistajuiseen, helposti ymmärrettävään sisältöön ilman liikoja teknisiä yksityiskohtia. 
Loppukäyttäjät lähtevät usein mielellään mukaan case studyihin, koska ne ovat myös loppukäyttäjille tilaisuus kertoa omaa 
toiminnastaan, sen tehostamisesta tai turvallisuuden parantamisesta RFID-ratkaisujen avulla. 

Kuinka edetään?

1. Case studyn mahdollisuuden noustua esille, asiasta sovitaan yrityksenne ja loppuasiakkaan kanssa. Jos kohteesta on 
valokuvia, otamme niitä mielellämme vastaan.   

2. Idescon markkinointitiimi lähettää sinulle muutamia kysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan ratkaisua. Kysymme 
millainen ratkaisu pääpiirteissään oli ja mitä hyötyä siitä oli loppuasiakkaalle. Jos mahdollista, on hyvä avata ajan tai 
kustannusten säästöä konkreettisin esimerkein, tai jopa numeroin. Kysymme myös, kuinka Idescon tuotteet auttoivat 
ratkaisemaan ongelman. Pitkiä selostuksia ei tarvita, muutama lause ranskalaisin viivoin riittää.  

3. Idescon markkinointitiimi kirjoittaa ensimmäisen version, joka lähetetään sinulle ja loppuasiakkaalle hyväksyttäväksi. 
Tarkennusten jälkeen tehdään lopullinen versio. 

4. Hyväksytty, lopullinen versio julkaistaan eri kanavissa. Case studyt ovat uutiskirjeidemme suosituinta sisältöä. Juttu on 
myös vapaasti teidän yrityksenne käytettävissä omiin tarkoituksiinne. 
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