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MARKINVEST OY ON OSAAVA, LUOTETTAVA JA VASTUULLINEN KUMPPANI YRITYKSELLESI 

Markinvest Oy perustettiin vuonna 1985 kouluttamaan investointituotteiden myyjiä parempien tuloksien 
saavuttamiseksi nopeammin eli tekemään asiakasyrityksen myyjistä huippumyyjiä.  
 
Todellinen avun tarve potentiaalisilla asiakasyrityksillä oli markkinoinnin suunnittelun koulutuksessa ja 
konsultoinnissa. Tähän tarpeeseen syntyivät Tulosviestintä, Marke, Metamark ja TOTI tuotteet. 
 
Tänään saat Markinvestistä markkinatutkimus- ja analysointipalveluja, tuotekehitykseen liittyviä palveluja 
sekä markkinointi- ja kansainvälistymispalveluja. 
 
Asiakkaitamme ovat kotimarkkinoilla ja kansanvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja 
ja erilaisia palveluja tuottavia yrityksiä.  
 
Omia tuotteitamme ovat Viennin Portaat® ja CBC (Yritysten välinen CROSS-BORDER COOPERATION™) 
digitaalisen toiminnan kv-konsepti. 

 

 
 
 
 
Markinvest tekee jatkossakin töitä ollakseen asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen asiansa osaava, 
luotettava ja vastuun tunteva kumppani. 
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MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SEKÄ TOIMENPIDEVAIHTOEHDOT 
 
1. Markkinatutkimus, bränditutkimus ja tunnettuus 
”Minkä suunnan otan? Sen ei ole väliä, jos et tiedä mihin olet menossa”. 

 
 

Markkinatutkimus yrityksesi tarpeeseen uusien mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Markkinatutkimuksella 

saadun faktan analyysi on luotettava perusta päätöksenteolle.  

 

Kuvaus: 

1) Uusi tuote tai tuoteidea 

Haluatko tietää mihin sinun on viisasta panostaa? Onko uudella tuotteellasi tai palvelullasi riittävästi 

kysyntää markkinoilla? Mitä ominaisuuksia asiakkaat vaativat, toivovat ja arvostavat uudessa tuotteessasi 

tai palelussasi?  

 

2) Asiakaskokemus ja tunnettuus 

Haluatko tietää mitä asiakkaat ajattelevat yrityksestäsi, tuotteistasi, palveluistasi ja toiminnastasi tai 

millaisena he näkevät kilpailijasi? Mitä sinun olisi parannettava? 

 

3) Uusi potentiaalinen markkina alue 
Haluatko tietää, kuinka suuri yrityksesi potentiaali on esimerkiksi Baltiassa tai Ruotsissa tai Kazakstanissa, 
millainen markkinoiden rakenne on, millä hinnoilla menestyminen on mahdollista, ketä kilpailijasi ovat ja 
miten nämä toimivat ja mitä kaikkea kohdemarkkinoille pääsemisessä/menemisessä tulee ottaa 
huomioon? 
 

Tulos: Markkinatutkimusraportti ja johtopäätökset 
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2. Uusi bisnes, uusi tuote ja kilpailuylivoima 

Menestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä. 

Paremmuus ja kannattavuus ovat haasteita.  

Menestys ja sen ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa uusissa asioissa onnistumista. Se on mahdollista, kun 

ihmiset ymmärtävät, sitoutuvat ja innostuvat. 

 
Kuvaus: 
1. Uusi bisnes 
Tarkastelussa huomioidaan kasvu- ja kannattavuuspotentiaali ja kilpailukyky.  
Yrityksesi bisnes- ja tuotesalkusta on löydyttävä sellaiset eväät, joilla pärjäät tänään ja tulevaisuudessa. 
Liiketoiminnassasi ja tuotteessasi on oltava riittävä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali.  
 
Kasvun ja kannattavuuden askelmerkit löytyvät analysoimalla yrityksesi perustoimintoja 
Analyysit muodostavat sen perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa. 
Analyysissä on kaksi pääosaa ja niistä tehdyt synteesit. 
 
Ympäristöanalyysi 
Tulevaa ympäristöä ei voida ennustaa. On muodostettava vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Ympäristöä 
analysoitaessa tarkastelun kohteita ovat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, ekologiset 
tekijät. 
 
Sisäisen tilan analyysi 
Sisäistä tilaa analysoimalla luodaan kuva yrityksen tilasta. Analysoinnin pääalueita ovat organisaatio, 
yrityksen eri toiminnot ja talous. 
 
Synteesianalyysit 
Synteesianalyysit yhdistävät ympäristön ja sisäisen tilan analyysit kuvaten tätä päivää ja tulevaisuutta. 
Tunnetuimpia ovat toimialan menestystekijät, SWOT- ja portfolioanalyysit. 
 
Tulos: Toimintasuunnitelma. Markinvestistä on mahdollista saada tukea strategian soljutuksessa 
henkilökunnalle. 
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2. Uuden palvelun ja tuotteen lanseeraus 
Yrityksesi pitäisi pyrkiä laajentamaan tuote ydintuotteen tasolta aina asiakaselämyksen tasolle asti. 
Markkinoinnin kannalta asiakkaan näkemys on se, joka ratkaisee. 
Asiakas on business, tuote tai palvelu ei. 
 

 
        Asiakasymmärryksestä elämykseksi 
1. Ydintuote ”on”: tuote-/palveluominaisuudet 
2. Ydintuote ”tekee”: tuote-/palveluedut 
3. Asiakastilanne ratkaisee ”hyöty”: hyöty asiakkaalle riippuu asiakkaan 
arvostuksista 
4. Lisäpalvelut ”ongelmaratkaisu, asiakaselämys”: asiakkaan liiketoiminnan 
ymmärrys 
 
 

 
Lanseeraussuunnitelma: 
Lanseerauksen on tuettava kilpailukykyistä liikeideaa, kasvu- ja kannattavuustavoitteita. 

 
1. Lanseeraussuunnitelmassa tarkastellaan asiakkaat, ostokäyttäytyminen, arvostukset tuotteessa ja 
palvelussa.  
 
2. Uuden tuotteen tai palvelun markkinoinnillisten perusteiden selkeyttäminen, brändielementtien 
määrittely ja näkyväksi tekeminen. Keihäänkärki. 
 
3. Hinnoittelustrategia. 
 

Tulos: Lanseeraussuunnitelma  
Markinvestistä on saatavissa tukea käytännön markkinoinnin ja viestinnän alkumetreille, esim. some- 
päivityksiin ja mediatiedotteisiin. 
 
Tarvittaessa on mahdollista tarkastella tuotetta ja palvelua koskevat määräykset, hyväksynnät ja 
vaatimukset. 
 
 
OTA YHTEYTTÄ! 
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