
Myynnin- ja markkinoinnin kehittäminen

Autamme yritystäsi myymään enemmän ja tuottavammin 
sekä markkinoimaan tehokkaammin.

Tarjoamme asiakaskohtaisia markkinoinnin 
ja myynnin kehittämisen palveluita.

Kasvata kilpailuasemaasi – erotu joukosta!



Myynnin- ja markkinoinnin kehittäminen

Myynnin- ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma

• Kehittämissuunnitelma on asiakkaamme ja meidän yhteinen kirjattu näkemys ja sopimus siitä millaisilla 

toimenpiteillä asiakkaan tarpeet kehittämiselle toteutetaan ja tavoitteet saavutetaan.

• Markkinointi ja myynti kulkevat käsikädessä. Hyvin tehty kehittämissuunnitelma muodostaa 

kokonaisuuden, jossa markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet tukevat toisiaan rakentaen kokonaisuuden 

jonka avulla erotutaan, tavoitetaan uusia asiakkaita, herätetään kiinnostus ja laajennetaan nykyisten 

asiakkaiden ostopohjaa. Markkinoinnin hyödyt toteutuvat kohdennetuilla myyntitoimenpiteillä ja ovat 

mitattavissa.

• Me autamme asiakasta  tavoitteiden määrittelemisessä ja punnitsemme yhdessä mitkä toimenpiteet 

parhaiten toimivat, jotta asiakkaamme saavuttaa nopeimmin sen lopputuloksen jonka haluaa. 
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• Ennen kehittämissuunnitelman tekemistä sovitaan asiakkaan kanssa noin 2 - 3 tunnin tapaaminen.

• Tapaamisessa käydään läpi laajasti se tieto, jonka perusteella voidaan ehdottaa kehittämistoimenpiteitä. 

Asiakkaan kanssa käydään tarkasti läpi eri toimenpidevaihtoehtoja ja kombinaatioita, jotka auttavat 

parhaiten pääsemään asiakkaan toivomaan lopputulokseen. Asiakkaalle voidaan koota eri 

palvelupaketeista juuri hänen tarpeitaan palveleva kehittämispaketti, kokonaisuus.

• Kehittämissuunnitelman pohjaksi tarvitaan tietoa mm. 

-asiakkaan liiketoiminnasta, toimialasta, asiakkaista, nykytilanteesta, markkinoista, kilpailijoista, 

nykyiset markkinoinnin / myynnin kanavat, tapa viestiä ja toimia nyt, vahvuudet kehittämiskohteet, ja 

pahimmat kipupisteet, aiemmat toimenpiteet markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi jne.

• Lopputulos: me uskomme, että asiakas on saanut enemmän kuin odotti ja on erittäin tyytyväinen 

saamaansa lopputulokseen.
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Taustaa yrityksestämme

Dereco Oy on Lahdessa 2011 perustettu yritys, joka kehittää erilaisten yritysten ja organisaatioiden 

toimintakulttuuria, myyntiä, markkinointia, johtamista, esimiestoimintaa sekä henkilöstöä.

Autamme organisaatioita menestymään, uudistumaan ja onnistumaan muutoksissa. Avaamme uusia 

näkökulmia, innostamme ja rohkaisemme asiakkaitamme uudistumaan ja kasvamaan. Tutkimme, 

konsultoimme, kehitämme, sparraamme ja valmennamme huippusuorituksiin.

Asiakkaamme tulevat hyvin eri toimialoilta ja ovat kooltaan eri suuruisia.

Voit tutustua julkisiin referensseihimme, jotka ovat osa asiakkuuksistamme: 

https://www.dereco.fi/fi/referenssit.html
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Referenssejä
• M & P Paino Oy, Lahti

• Mm. Asiakashaastattelut, asiakasreferenssien kokoaminen, ydinviestien määrittely, myynnin ja markkinointiviestinnän keinot / 

välineet, asiakkaan ostopolun määrittely, asiakastarpeiden pohjalta palveluiden kuvaus.

• Silmusalaatti Oy, Helsinki

• Vuoden Luomuyrittäjä 2019, Silmusalaatti Oy. Silmusalaatin luomutuotanto hyödyntää uusinta sisäkasvatustekniikkaa. 

Yhteistyö 2019 alkaen on sisältänyt salaattituotteiden markkinoinnin kehittämistä, näkyvyyden parantaminen myyntipisteissä, 

oman kilpailuedun kirkastaminen, pakkausten kehittäminen ja markkinointiviestin sisällön tarkentaminen. Tuotteet (neljä 

erilaista) myynnissä sekä K-ryhmän että S-ryhmän liikkeissä.

• Joutsin tila, Mustasaari

• Markkinoinnin tuki luomusikatilalle (mangaliza). Myyntitarinan rakentaminen, tuotteen differointi, (erottuvuus), jakelukanavien 

valinta, myyntistrategia ja brändin ”äänensävy” eli miten tuote puhuttelee ostajaa. Tällä hetkellä tilan tuotteita myynnissä 

useissa ruokakaupoissa ja valituissa ravintoloissa eri puolilla Suomea.

• Finnester Coatings Oy, Lahti

• Mm. Toimitusjohtajan sprarrausta, liiketoimintamallin selkeyttäminen, asiakasrajapinnan tarkentaminen, myynnin tavoitteiden 

ja toimintasuunnitelman päivittäminen sekä myynnin ja myyntiverkoston kouluttaminen.

• Paterpartner Oy, Hollola

• Mm. Markkinointiviestinnän suunnittelu- ja toteutus, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä palveluiden tuotteistaminen.
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Tekijät

• Pasi on johtamisen-, viestinnän ja markkinoinnin konsultti. Hänellä on 

vahvaa kokemusta aloittavista ja kasvuvaiheessa olevista yrityksistä. 

Hän on tehnyt kansainvälistä myyntityötä ja toiminut toimitusjohtajana 

digitaalisen markkinoinnin yrityksessä. Erityisen vahvaa osaamista 

hänellä on markkinointiviestinnän ja strategian kiteyttämisestä. Hänen 

vahvuutensa on myynti ja markkinointi sekä johtaminen ja strategiat. 

Hän on ollut myös Kasvu Openissa yritysten sparraajana.

• Pasi on erikoistunut kasvustrategioihin ja kilpailijoista erottuvien myynti-

ja markkinointikonseptien kehittämiseen. Hän terävöittää ja 

yksinkertaistaa viestintää, valmentaa työyhteisöä kommunikoimaan 

rakentavasti ja luo asiakkaita kiinnostavia tarinoita. 
Kirsi on Derecon perustaja ja kokenut valmentaja ja liiketoiminnan 

kehittäjä. Hänellä on vuosien kokemus kotimaisten ja kansainvälisten 

asiakkuuksien kehittämisestä, myynnin johtamisesta sekä myynnin- ja 

markkinoinnin kehittämisestä. Hän on kehittänyt asiakasyritysten 

myyntistrategioita, myyntiä ja markkinointia ja hänellä on markkinoinnin 

koulutus. Hän on valmistunut Lappeenrannan Teknillisestä yliopistosta 

pääaineena tietojohtaminen ja yritysjuridiikka (Bachelor Of Economic

Sciences).

Hän sparraa yritysten avainhenkilöitä ja on Sertifioitunut Business 

Coach (CBC). 

Kirsi on rohkea tienraivaaja, eikä pelkää haasteita ja tekee kaikkensa 

asiakasyritystensä asiakaskokemuksen- ja asiakastyytyväisyyden eteen.
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1. Erottuva markkinointi
• Oman tuotteen tai palvelun kiteytys. Mitä myymme ja kenelle

– Katse asiakkaan tarpeeseen

• Mitä asiakkaiden tarpeita palvelumme tai tuotteemme täyttää

• Ketkä olisivat meille tärkeimmät kohderyhmät

– Mitkä asiakkaat olisivat kohderyhmissä meille tärkeimmät

• Miten erotutaan muista 

– Määritellään ne kilpailutekijät, joilla menestymme ja erotumme muista

• Markkinointisuunnitelma 2020 tai olemassa olevan freesaus

– Millä kaikilla käytännön toimenpiteillä saamme asiakkaiden huomion

– Markkinointiviestintä ja sisällöt

• Markkinoinnin kanavat ja viestien sisällöt eri kanaville

• Markkinoinnin vuosikello tai sitä vastaava suunnitelma toimenpiteineen
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Lähdetään kasvattamaan yrityksesi myyntiä 
kohdennetuilla ja vaikuttavilla myynnin ja markkinoinnin 

toimenpiteillä.

Dereco Oy
Puh. 050 408 0400

kirsi.makinen@dereco,fi
info@dereco.fi
www.dereco.fi
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