Tarinallistamisen tärkeys
-osa palvelukokemusta

Tarinallistaminen tarkoittaa tarinan luomista yrityksen
kehykseksi. Tarinalla havainnollistetaan yrityksen toimintaa.
Tarina koostuu ydintarinasta, joka on sekoitus faktaa ja
fiktiota. Tarinaa luodessa tulee varoa, ettei kerro pelkästään
yrityksen syntytarinaa tai yrityksen sisällöstä vaan että
tarinassa on myös juoni. Juonellinen tarina toimii yrityksen
muun toiminnan kehyksenä eikä sitä saa sekoittaa yrityksen
syntytarinaan.
Hyvässä tarinassa on juoni, inhimillisyyttä, merkityksiä
ja elämyksellisyyttä. Tarinallistamista käytetään sitomaan
palvelu ja markkinointi yhtenäiseksi paketiksi. Tarinat luovat
elämyksiä, joita nykyihmiset kaipaavat. Tarinallistaminen
on vahvasti osana brändiä ja markkinointia, kuten
myös palveluiden uudelleen- ja jatkokehittämistä. Jos
haluat erottua muista: tulee tarinasi olla kunnossa ja
persoonallinen.
Kun yritykselle tai palvelulle rakennetaan tarinaa,
tulee muistaa, että siihen kuuluu tiiviisti yrityksen arvot ja
osaaminen sekä asiakkaiden arvot ja elämäntyyli. Tarinan
tulee kertoa mitä asiakas voi kokea palvelun avulla. Tarina
ei ole tosi, mutta muuttuu todelliseksi asiakaskokemuksen
aikana, se toimii ikään kuin käsikirjoituksena, jonka mukaan
palvelukokonaisuus toimii.

Tarinallistamisen vaikutukset
Tarina auttaa yritystä erottumaan muista samanlaisia
palveluita tarjoavista yrityksistä. Erottautumista tarvitaan
markkinoinnissa, jotta yritys tavoittaa oikeat asiakkaat. Jos
tarina ei ole hyvä, saattaa asiakas valita yrityksen, joka on
osannut luoda yrityksen ympärille mielenkiintoa herättävän
tarinan. Erottautumisen lisäksi tarinallistamisella voidaan
vahvistaa brändiä. Vahva ja hyvä tarina sitoo yrityksen, sen
tuotteet, palvelut ja asiakaskokemuksen brändiin, yhdeksi
kokonaisuudeksi.
Kun tarina on osana brändiä se vaikuttaa myös
suoraan palveluiden kehittämiseen, markkinointiin ja
myyntiin. Tarina tuo esiin brändin eli yrityksen toimintatavan,
millaisia merkityksiä yritys saa asiakkaiden keskuudessa
sekä millaisia arvoja yrityksellä on. Tällöin on myös helppoa
luoda uusia sisältöjä asiakas kokemukseen ja hyödyntää
tarinaa palveluiden kehittämisessä.
Tarinallistamista voi hyödyntää yrityksen kaikissa
markkinointikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa,
nettisivuilla ja painetussa mediassa. Tarina luo vapautta ja

Tarinallistaminen luo yrityksestä, palvelusta ja
markkinoinnista kauniin paketin.

Tarinallistaminen
- Yrityksen strategian
suunnan antaja
- Auttaa hahmottamaan
markkinoinnin kehitettävät
osa-alueet
- Iso osa yrityksen brändiä ja
etenkin sen luomista
- Yrityksen keino erottua
- Oikeiden asiakasryhmien
löytämisen apuväline

Tarina rakentaa sillan somen ja todellisen palvelun
välille, jotta ne eivät tuntuisi irtonaisilta.

tarinan kautta onkin helpompi tuoda sosiaaliseen mediaan
myös hauskuutta ja leikkisyyttä. Kun sosiaalisessa mediassa
ja paikan päällä käydään läpi yhtenäistä tarinaa niin on
yhteys sosiaalisen median ja itse palvelun välillä selkeämpi.
Ilman tarinaa näiden yhteys voi tuntua irralliselta.
Kaikki toivovat nopeita tuloksia, mutta
tarinallistamisen tuovat hyödyt vaativat aikaa ennen kuin
tulokset ovat nähtävissä. Tarina itsessään tarvitsee aikaa,
jotta asiakkaat pääsevät sen kanssa tutuksi. Tarinan tuomaa
vaikutusta on kuitenkin hyvä ja tärkeä seurata säännöllisesti
esimerkiksi asiakaspalautetta hyödyntämällä ja keräämällä
palautetta siitä millaisia kokemuksia tarinallistamisella on
saavutettu.

Tarinan osat
- Missä asiakas aloittaa
palvelun käytön -alku
- Mikä om asiakkaan
palvelukokemus -tarinan kaari
- Mikä on palvelun huippukohta
-tarinan huippukohta
- Mikä on tavoiteltava
palvelulupaus -loppuratkaisu
- Palvelusta poistuminen - loppu

Tarinan rakentaminen
Yrityksesi tarinaa aloittaessasi mieti ja valitse
millaisen näkökulman haluat tarinallesi. Tarina voi olla
yrityksesi syntytarina tai tulevaisuuteen kohdistuva visio,
se voi kertoa taustaa siitä, miten yrityksestäsi on tullut
sellainen kuin se on. Se voi olla kerrottu täysin asiakkaan
näkökulmasta – mitä kokemuksia asiakkaalle on luvassa
paikan päällä tai vaihtoehtoisesti tarina voi pohjautua täysin
yritykseen, sen sekä sen tarjoaman palvelun arvoihin.
Tarina tarvitsee aina tapahtumapaikan – missä ja
millaisessa ympäristössä palvelu toteutuu. Mielenkiinnon
herättäminen on tärkeää – mieti miten saat asiakkaasi
kiinnostumaan tarinasta, mutta ennen kaikkea palvelustasi!
Pääosassa tarinaa on myös ihmiset – lukija tarvitsee
jotakin mihin samaistua, joten arina tarvitsee hahmoja sekä
hahmojen välistä vuorovaikutusta. Tuo tarinaan kiinnostavia
kontrasteja ja ristiriitoja – nämä herättävät lukijan
mielenkiinnon.
Tarinassa on tärkeää tuoda esiin arvot, sillä niiden
merkitys nykymaailmassa on kovassa kasvussa. Luo
syyseuraus suhteita, kerro miksi ja mitä tapahtuu –
asiakas tietää miksi palvelu tulisi valita. Paikallisuus ja
siihen liittyvät asiat sekä oma arki ovat hyviä apuvälineitä,
joista ammentaa tarinaa. Tee tarinasta samaistuttava
ja elämyksellinen. Älä pelkää epäonnistumista –
muista testata tarinaasi ja kehittää sitä tarpeen ja ajan
mukaan. Muista, että tarinallistaminen ja sen vaikutus
liiketoimintaan vie aikaa – ole pitkäjänteinen ja seuraa
tuloksia asiakkaittesi kautta, tähän on hyvä hyödyntää
asiakaspalautelomaketta.

Tarina rakentuu pienistä osasista, jotka tulee
sovittaa yhteen tarinalliseksi kokonaisuudeksi.

Palma-palvelumuotoilulla uutta
liiketoimintaa maaseudulle
www.lamk.fi/palma
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