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LeadDesk
lyhyes ti

1
johtava

Pohjoismaiden
pilvipohjais ten myynti- ja
as iakas pa lveluohjelmis tojen
toimittaja
1 Johtava pilvipalveluna täysin

itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin- ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla
toimivista yrityksistä 12.12.2018. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.
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Tarkoituks emme
Us kom m e, että tyytyväis et as iakas palvelijat
ja m yyjät luovat tyytyväis iä as iakkaita.
Tyytyväis et as iakkaat luovat as iakkaillem m e
edellytyks et m enes tyvään liiketoim intaan.

Tavoitteemme
Tavoitteenam m e on olla
liikevaihdolla m itattuna Euroopan
s uurin s uurivolyym is en m yynnin ja
as iakas palvelun tarpeis iin
kes kittynyt SaaS-ohjelm is toyhtiö.
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Uusien maiden avaaminen

Strategiamme

Tarjoaman laajentaminen olemassa
olevilla markkinoilla
Orgaanisen kasvun tukeminen
Yritysostot tarjoaman täydentämiseksi
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Historiamme
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LeadDeskin
liiketoiminta

Suomalainen kansainvälistyvä pilvipalveluiden uranuurtaja
Liikeva ihdon ja ka uma 2018 1

Lea dDes k-pilvipa lvelu – liikeva ihto
ma a ntieteellis es ti1

LeadDesk-pilvipalvelu
83 %

Kotimainen
56 %

2018

2018

11,0 M€

9,1 M€

LeadCloud-palvelut
17 %

Kansainvälinen
44 %
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1 Lukuja

ei ole tilintarkas tettu.

• Toimistot kuudessa ja asiakkaita 34 maassa
• Yli 700 asiakasta eri maista
• Suurin asiakkuus muodostaa noin 3 %1 liikevaihdosta
• Yhtiön asiakkaita ovat contact center -palveluita tuottavat
ja muut suuria asiakasvolyymejä käsittelevät yritykset

Laaja ja
monipuolinen
as iakas kunta

• Muita merkittäviä asiakastoimialoja ovat esimerkiksi
media, turvallisuuspalvelut, energia-ala, tietoliikenne,
talouspalvelut ja markkinatutkimus

Suurimpien as iakkaiden os uus liikevaihdos ta 2018 1

TOP 10
17 %

+700
as iakas ta

Muut asiakkaat 83 %
1Perustuu

johdon 2018 liikevaihtoraportteihin. Lukuja ei ole tilintarkastettu.
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LeadDeskin
kohdemarkkina

LeadDes kin ma rkkina voimakkaas s a kas vus s a
Globaali pilvipohjaisten contact center ohjelmistojen markkina2

Globa a li Sa a S-yritys ohjelm is tom a rkkina 1
CAGR +18 %

(Miljardia
dollaria)

CAGR +24 %

(Miljardia
dollaria)
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Globaali pilvipohjaisen contact center työpisteiden ennustettu määrä3
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1 Gartner, 2 Markets andMarkets 3 DMG Cons ulting

työntekijä us eam m as s a työvuoros s a.

2020

2017

2021

2017. Myynti- ja as iakas palvelun työpis teellä (seat ) tarkoitetaan yhtä työas em aa, jolla s aattaa työs kennellä us ea

2017

2021
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Kilpailuympäristö
Ekosysteemistä
Suuryritykset

Paikalliset toimijat

Johdon analyysi kilpailukentästä, 2019. Kilpailukentän kuvaus ei ole tyhjentävä esitys Yhtiön kilpailijoista eri markkinoilla.

riippuvaiset yritykset

Kansainvälinen pk-sektori
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Vahva erikois tum inen s uurivolyym is en m yynnin ja as iakas palvelun ratkais uihin
m ahdollis taa nopean reagoinnin as iakkaiden m uuttuviin tarpeis iin
LeadDes k-pilvipalvelu on toim ialariippum aton ja s e s oveltuu pienis tä
m uutam an työpis teen as iakkuuks is ta aina globaaleille yrityks ille
LeadDes k-pilvipalvelu ei vaadi räätälöintiä ja on täys in its enäis es ti
käyttöönotettavis s a

Kilpailuedut 1

LeadDeskin läsnäolo markkina-alueilla s ekä as iakas palvelun
tarjoam inen kohdem aan kielellä Euroopas s a
LeadDes k-pilvipalvelu on om inais uuks iltaan paikallis ten toim ijoiden
ratkais uja kattavam pi ja helppokäyttöis em pi
Inves toinnit kohdem aiden lains äädännön vaatim uks iin s ekä ISO 27001 ja SOC3
-tietoturvas ertifioinnit antavat kilpailuetua erityis es ti pienem piin toim ijoihin nähden

1 Johodon näkemyksen mukaan

Asiakkaidemme kertomaa
Kun uudet

LeadDeskin

asiamiehemme kysyvät,

ammattitaitoinen ja

mitä järjestelmää

henkilökohtainen

käytämme, ja

tukipalvelu sekä

vastaamme:

ohjelmiston

‘LeadDeskiä’, he

helppokäyttöisyys

sanovat: ‘Hienoa’.

vakuuttivat Telbesin alusta

LeadDeskin raportointi

alkaen. LeadDesk on

on erinomaista. On hyvin

tehostanut Telbesin

helppoa saada uusia

prosesseja ja helpottanut

raportteja tietyille

yhteistyötä kumppaneiden

kampanjoille.

kanssa.

Juha Seppälä,

Jacqueline Seidel,

Erik Engebretsen,

Marc Ruygt,

Contact Center Manager

Telbes AG

Head of Telemarketing

Director

LeadDeskin käyttöönoton
jälkeen myyntituloksemme
ovat parantuneet
huomattavasti ja kontaktien
käsittelyyn käytetty aika on
vähentynyt. LeadDesk tekee
työstämme helpompaa.
Raporttien laatiminen
LeadDeskin avulla on

LeadDesk
raportointimahdollisuudet
ovat erinomaiset ja
mahdollistavat tehokkuuden
tarkemman seurannan ja
raportoinnin niin sisäisesti
kuin asiakkaillekin.

nykyään paljon nopeampaa.
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LeadDesk s ijoitus kohteena

LeadDesk lukuina

2

ARR eli vuosilaskutuskanta (annual recurring revenue) tarkoittaa määräaikaisen sopimuskannan arvoa, joka on annualisoitu yhden vuoden ajalle.
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Voimakas liikevaihdon kasvu

Kotimaan- ja kansainvälisen liikevaihdon kehitys. Liikevaihdon jakaumaa ei ole tilintarkastettu.
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First North – lis tautumis anti 4.2. – 11.2.2019
Listautumisannin rakenne:
Listautumisannissa kerätyt varat:
Yleisöannin merkintähinta:
Yhtiön markkina-arvo:

Osakkeen hinta 14.3.2019:

Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöanti
6 miljoonan euron bruttovarat
7,50 euroa osakkeelta
34 miljoonaa euroa

8,10 euroa / osake

Suurimmat osakkeenomistajat 14.3.2019
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LeadDesk sijoituskohteena
Voimakkaas ti kas vava ja
kans ainvälinen
• Liikevaihdon kas vu kes kim äärin 46 %
vuodes s a viim eis en kuuden vuoden
aikana. Vuodes ta 2014 kas vu on
ollut nopeinta kans ainvälis illä
m arkkinoilla

Vakaa ja kannattava
• Liiketoim intam alli perus tuu pitkäaikais iin
ja jatkuvalas kutteis iin s opim uks iin. Täm ä
luo edellytyks et liiketoim innan hyvälle
kannattavuudelle

• Kas vua tukevat m egatrendit, kuten
pilvipohjais ten ohjelm is tojen
kys ynnän kas vu

Skaalautuva ja tehokas

Innovatiivinen edelläkävijä

• Liiketoim innan ytim en m uodos taa
jatkuvalas kutteinen LeadDes kpilvipalvelu

• Menes tyks ekäs liiketoim intam alli, jonka
avulla LeadDes k on s aavuttanut johtavan 1
m arkkina-as em an Pohjois m ais s a ja
rakentanut hyvän kas vualus tan Euroopan
kes keis is s ä m ais s a

• SaaS-m allin ans ios ta LeadDes kpilvipalvelu s kaalautuu tehokkaas ti
s uurivolyym is en m yynnin ja
as iakas palvelun tarpeis iin eri
kokois ille as iakkaille m yös uus illa
m arkkinoilla

pilvipalveluna täys in its enäis es ti käyttöönotettavan (self-provisioning) s uurivolyym is en m yynnin- ja as iakas palvelun ohjelm is ton toim ittaja liikevaihdolla m itattuna Pohjois m ais s a. Tieto perus tuu johdon s elvityks iin alalla
toim ivis ta yrityks is tä 12.12.2018. Tarkas telus s a ei ole ollut m ahdollis ta huom ioida ei-julkis ia tietolähteitä..

1 J ohtava
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Toimitusjohtaja ja hallitus
Olli Noks o-Koivis to, Toimitus johtaja

Olli Sirkiä, Hallituks en jäs en

•

•

Perus tajaos akas ja hallituks en jäs en vuodes ta 2017

•

Vuos ina 2013– 2015 perus tajaos akkaana Paybyway Oy:s s a, s ekä
toim inut kons ulttina McKins ey & Com panys s a vuos ina 2007–
2009

•

Sirkiä on toim inut Beacons im Oy:n hallituks en puheenjohtajana
vuos ina 2006– 2011

Yhtiön toim itus johtajana ja johtoryhm än jäs enenä vuodes ta 2013
lähtien

•

Siili Solutions Oyj:s s ä Bus ines s Unit Manager & Partner Director –
tehtäväs s ä vuos ina 2011– 2013

•

HYY Yhtym än hallituks en puheenjohtajana vuos ina 2009-2013

Petri Niemi, Hallituks en puheenjohtaja

Eija Kuittinen, Hallituks en jäs en

•

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017

•

Hallituks en jäs enenä vuodes ta 2019

•

Senior Partner CapMan Oyj:ssä vuosina 1999–2011

•

•

Vincit Oyj:n ja Next Games Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Partnerina BDO Oy:s s ä ja johtoryhm än jäs enenä vuodes ta 2016
lähtien

•

Hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen useissa muissa
yhtiöissä

•

Partnerina Deloitte Oy:s s ä vuos ina 2009– 2015

Lauri Pukkinen, Hallituks en jäs en
•

Perustajaosakas ja hallituksen jäsen vuodesta 2009

•

Babcock International Groupin Suomen maajohtajana ja
Pohjoismaiden johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2017

•

Liikkeenjohdon konsultti McKinsey & Companyssa vuosina 2006 –
2009

22

KIITOS
Olli Nokso-Koivisto
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com
+358 44 066 5765
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