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APUA PALVELUN TUOTTAMISEEN: 
ESITTELYSSÄ FIRSTBEAT CENTER 



FIRSTBEAT CENTER
• Konsepti mahdollistaa asiakkaillesi 

Hyvinvointianalyysiin osallistumisen kolmella eri 
tavalla, joista voit valita tilanteeseen sopivimman. 

• Center vastaanottaa tilauksen ja lähettää laitteet 
tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. 

• Asiakas tekee mittauksen ja palauttaa 
mittalaitteen palautuskuoressa Centeriin. 

• Mittausdata puretaan Centerissä, ja saat 
välittömästi tiedon, kun data on saatavilla 
Hyvinvointianalyysi-ohjelmassa. 

• Sinun tarvitsee vain luoda asiakkaallesi raportti ja 
antaa palaute mittaustuloksista.



MITEN MITTAUKSET TOTEUTETAAN?

E-mail kutsuPaperinen  kutsukortti Asiakkaan puolesta yhdelle 
asiakkaalle tai ryhmälle

Asiakkaan mittaus voidaan käynnistää kolmella vaihtoehtoisella tavalla. 



PAPERINEN KUTSUKORTTI

Ojenna kortti – asiakas voi tilata mittalaitteen.

Kaikki tehdyt tilaukset ohjautuvat sinun tilillesi.

Kortit tilataan aina Firstbeatilta, kortit ovat maksuttomia.
Kortteja on mahdollista tilata myös ryhmille.

Hyödynnä kutsukortteja esimerkiksi
• Aloita mittausprojekti jakamalla kortit ryhmän 

infotilaisuudessa
• Tarjoa mittausta asiakkaalle tapaamisessa tai 

vastaanotollasi
• Myy kortin avulla Hyvinvointianalyyseja 

asiakaspalvelutiskiltäsi
• Myy lahjakorttina tai anna lahjaksi



EMAIL KUTSU

E-mail -kutsu lähetetään asiakkaalle 
Hyvinvointianalyysi-ohjelmassa.

Kutsu sisältää tilaus-painikkeen, jonka kautta 
mittalaite tilataan. 

Voit valita itse kutsujen lähetyspäivän sekä 
voimassaolon. Voimassaolo määrittää, kuinka 
kauan asiakkaalla on aikaa tilata mittalaite.

Hyödynnä kutsuja:
Kätevin tapa toteuttaa yksittäisille henkilöille ja 
isoillekin ryhmille nopeasti.



TILAA ASIAKKAAN PUOLESTA

Tilaamiseen tarvitaan Hyvinvointianalyysi-tunnukset.

Tilauksen voi tehdä yhdelle asiakkaalle tai ryhmälle kootusti 
yhteen osoitteeseen.

Näet osallistujien mittaukset omalla tililläsi.

Sinulla tulee olla tiedossa mittaukseen osallistujan nimi, 
sähköpostiosoite ja mittalaitteen toimitusosoite.

Hyödynnä ominaisuutta esimerkiksi
• Asiakasprojekteihin, joissa tapaat ryhmän alkuinfossa. Tilaa 

ryhmän laitteet itsellesi, ja jaa ne alkuinfossa osallistujillesi.
• Kun haluat minimoida asiakkaan tekemän työn tai asiakas 

on estynyt tekemään tilauksensa itse.



MILLAINEN TILAUSSIVU?

Kun loppuasiakas tekee tilauksen itse,
käytössä on tilaussivu 
order.firstbeat.com. 

Kun palveluntarjoaja tilaa asiakkaan puolesta, 
käytössä on ammattilaisen tilaussivu 

www.order.firstbeat.com/professional.

http://www.order.firstbeat.com/
http://www.order.firstbeat.com/professional


TULOSSA: CENTER+ 

Center+ sisältää myös Firstbeatin
analysoimat raportit.

Saatavilla kesäkuussa 2017!

Kysy lisää, ja tule mukaan 
ensimmäisten joukossa!



AUTAMME SINUA ONNISTUMAAN

Hyödynnä verkkokauppaasi!

Hyvinvointianalyysia on mahdollista myydä 
myös suoraan verkkokaupastasi. 

Ostotapahtuman jälkeen asiakkaan tilaus 
ohjautuu automaattisesti Firstbeat Centeriin, ja 

asiakkaan profiili sinun Hyvinvointianalyysi-
tilillesi.

Ota yhteyttä info@firstbeat.com ja kerro 
halukkuudestasi yhteistyöhön, niin kerromme 

lisää.

Hyödynnä markkinointimateriaalit

Tarvitsetko webbisivuillesi kuvia tai esitteitä tai 
videoita tukemaan Hyvinvointianalyysin 

tuotekuvausta tai myyntiä? 

Tutustu valikoimaamme ja valitse käyttöösi 
parhaat sähköiset materiaalit 

Materiaalipankista.

Tilaa sinulle sopivat mittaustarvikkeet, 
elektrodit ja muut materiaalit materiaali- ja 

tarviketilauslomakkeella.

mailto:info@firstbeat.com
https://partners.firstbeat.com/fi/muu-materiaali/markkinointimateriaali/
https://partners.firstbeat.com/fi/muu-materiaali/materiaali-ja-tarviketilaus/


THANK YOU
Pauliina Halla

pauliina.halla@firstbeat.com

www.firstbeat.com
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