
                                          
 

 

KEHITTÄMISSUUNITELMA JA TOIMENPIDE-
VAIHTOEHDOT 
 

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
 
Tamora Muutosmuotoilu Oy muotoilee vuorovaikutuksen kenttiä. Ne ovat sosiaalisia, digitaalisia ja 
fyysisiä. Lähestymme kaikkea ja kaikkia tästä näkökulmasta. Sen kun kääntää myyntiin ja markki-
nointiin, niin linkki on selvä. Jotta voi myydä ja markkinoida, on organisaation, yrityksen, toimijan 
muotoiltava oma kenttänsä kutsuvaksi. Sellaiseksi joka imee mukaansa osaamista, innostusta, re-
sursseja, ja lopulta luonnollisesti myyntiä.  
 
Asiakkaan myynnin ja markkinoinnin kehityssuunnitelma toteutetaan niin että siitä saamme toteu-
tettua maksimaalisen hyödyn asiakasyritykselle. Asiakas valitsee koska ja miten kohtaamme. Fyysi-
sesti vai etänä, tai sekä että. Asiakas valitsee mistä näkökulmista hän haluaa suunnitelmaa lähteä 
rakentamaan. Varoitus. Olemme aika ketteriä ja nopeita. Katsomme tunnusluvut ja nykytilan, mutta 
katseemme kääntyy nopeasti tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin. Teemme sen mitä organisaatio 
tarvitsee. Katsomme muotoilijan mahdollisuuksien lasien läpi toimintaympäristöä ja asiakkaan mah-
dollisuuksia siinä.  
 
Keskeisintä ei ole mitä tai miten tehdään, vaan mitä mitä saadaan aikaan. Ja tässä saadaan aikaan 
suunnitelma jolla tähdätään mahdollisuuksiin. Selkeä ja ymmärrettävä. Konkreettinen tiekartta. 
 
Suunnitelmaa tehdessä asiakas kohdataan mielellään fyysisesti. Ollaan yhteydessä useamman ker-
ran vähintään skypellä tai asiakkaan valitsemalla tavalla. Puhelimellakin. Hahmotamme asiakkaan 
toimintaympäristöä, tunnuslukuja, kilpailijoita, mutta ennen kaikkea yrityksen mahdollisuuksia. Ra-
kennamme tiekartan  tulevaan. Sellaisen jonka innostaa tekemään.  
 

TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT 
 
NÄKYVÄKSI 
 
Näkyväksi tekemisen toimenpide. Tämä on toimenpide organisaatiolle jonka tekeminen vähän hukkuu. Sitä 
ei ole tehty näkyväksi. Videoin, kuvin, tarinoin, miten tahansa. Kaikki lähtee asiakakaan tilanteesta ja mah-
dollisuuksien kartasta, joka luodaan ennen tätä vaihetta.  
 
Kuvaamme henkilöstön, kuvitamme prosessit, videoimme osaamisen näkyväks Youtubeen, oli mitä tahansa, 
niin tässä toimenpiteessä asiakas ei jää varjoon, vaan ottaa ison harppauksen yrityksen tarinan näkyväksite-
kemisessä.  
 
Haluamme myös, että osaaminen siirtyy organisaatioon. Siksi on tärkeää että emme vain käy tekemässä yhtä 
iskua, vaan katsomme aina, että osaamista jää prosessin jälkeen organisaatioon. 
 



                                          
 

 

NÄKYVÄKSI 
 
Asiakaskokemuksen muotoilu yrityksessänne. Olkoon sitten digitaalinen tai fyysinen kohtaaminen ympäris-
töineen, niin lähdetään muotoilemaan asiakkaan kokemus sellaiseksi, että se luo liiketoimintaa. Palvelupol-
kuineen ja asiakkaan kokemuksineen. 
 
Palvelumuotoilullinen myynnin ja markkinoinnin toimenpide lähtee sekin luonnollisesti asiakasorganisaa-
tiosta ja tilanteesta. Katsomme yhdessä asiakkaan näkökulmasta yrityksen palveluita ja muotoilemme yh-
dessä käyttäjien kanssa niihin uusia konsepteja. Miksei saman tien kokeiluunkin.  
 
Asiakkaan kokemus on ratkaiseva asia myynnissä ja markkinoinnissa. 


