


Myynnin palvelumuotoilu



Myynnin palvelumuotoilulla tehoa tekemiseen! 
Tapa jolla nostamme myynnin seuraavalle tasolle:

Ideointi & muotoilu 

= Ymmärrä nykytila ja määritä
tahtotila

Kädet saveen

=  jalosta ideat ja testaa
 asiakaslähtöisellä tekemisellä

 parhaat toimintatavat

Tutki & Analysoi
Määrittely, ideointi,
toteutus & testaus

Mittaa & Kehitä

Analysointi &
Konseptointi 

= luo datan ja kokemuksen
avulla jatkuva kehittymisen

toimintamalli 

1 2 3

Luottamuksellinen



Palvelumuotoiluprosessin vaiheet  ja asiakaslupauksemme 

Suunnitelma & tavoitteet
Rikastamme nykyasiakasdatanne sekä tunnistamme 1-3 asiakassegmenttiä, joista luomme liidilistat
Kiteytämme palvelukonseptinne toimivaksi soittotarinaksi sekä luomme toimintasuunnitelman liidienhankintaan
 ja -hallintaan, jotta voimme tuottaa (ja raportoida) teille dataohjautuvaa asiakaslähtöistä myynnin edistämistä 

Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja toteuttaminen
Tavoitellaan sovittuja asiakassegmenttejä laadukkaalla soittotyöllä, jonka seurauksena tunnistamme prosessin
aikana parhaat toimintamallit kasvun edistämiseksi
Lupaamme sopia prosessin aikana vähintään 10 tapaamista

1 soittosprintti (htp) sisältää aina vähintään 7 läpivietyä päättäjäkartoitusta, joista tunnistamme  ja tuotamme
liidejä myynnille ja markkinoinnille sekä analysoimme soittodataa

Konseptointi & Toimintamallit
Analysoimme projektin datan sekä asiakaskokeman valossa ja luomme jatkostrategian kanssanne konseptin
jatkuvalle kehittämiselle 
Yhteenvetomme ottaa kantaa myös valittuihin ydinkohderyhmiin, myyntiprosessin vahvuuksiin ja haasteisiin
sekä nostaa esiin asiakastyön kehityksen kannalta oleellisimmat tekijät

3

Ideointi &
muotoilu

2

1
Kädet saveen

Analysointi
&

konseptointi

Sis. sovitun määrän
soittotyötä laatulupauksella

Myynnin kompassi
Workshop, 3h

Projektin auditointi, 
2h

2 htp

1 htp

5 htp

5 000€ (alv0)
Luottamuksellinen



Esimerkki liidiluokitusmallistamme
Liidiluokituksen tavoitteena on kartoituksen avulla konkretisoida asiakkaan potentiaali ja näin auttaa myyntiä ja markkinointia kohdentamaan,

oikea-aikaistamaan ja priorisoimaan omia suoritteita. 

Sen lisäksi liidiluokitus auttaa paremmin hahmottamaan markkinan potentiaalia ja näin myös ennustamaan myyntiä, trendejä sekä kehittämään
toimintaa. 

Tyypillisesti liidit jaetaan 2-4 kategoriaan riippuen asiakkaan tarpeista. Ohessa esimerkki liidiluokista: 

B-liidi:

 On kiinnostunut
markkinoitavasta asiasta, on

päätöksentekijä. Avoin
tapaamismahdollisuudelle tai

yhteydenotolle seur. 6kk sisällä. 

Ohjataan verkkosivuille
sähköpostin saattelemana ja
sovitaan seuraava ajankohta

yhteydenotolle

C-liidi: 

Täyttää perusvaatimukset, on
jonkin verran kiinnostunut

markkinoitavasta asiasta, voi
olla uudestaan yhteydessä

+6kk sisällä aiheesta. 

Ohjataan verkkosivuille
sähköpostin saattelemana. 

A-liidi:

Henkilö on selkeästi kiinnostunut
markkinoitavasta asiasta, on

päätöksentekijä. 

Asiakkaan kanssa sovitaan
keskustelu (Teams/f2f/puhelin-

tapaaminen) tai hänelle lähetetään
ratkaisuehdotus, esimerkiksi

tarjous

D-liidi: 

Asiakkaan kanssa ei sovita
paluuta saman vuoden sisälle
vaan seuraava yhteydenotto
menee yli vuoden päähän. 

Laitetaan sähköpostia, jossa
ohjataan verkkosivuille. 

Ohjataan myynnille, kirjataan
CRM

Ohjataan markkinoinnille
nurturoitavaksi, kirjataan

CRM:n task  

Ohjataan markkinoinnille
nurturoitavaksi, kirjataan

CRM:n task yhteydenotolle 

Kirjataan CRM:n task
yhteydenotolle

Luottamuksellinen



Laitetaanko vain täppää kalenteriin vai luodaanko
aidosti voittavat myynnin mallit? 

Emme ole perinteinen buukkitalo. Olemme myynnin kumppani ja tärkein
mittarimme onnistumisille on asiakkaamme kasvu. 

Tavoitteenamme on tehostaa myyntiä asiakasdatan pureskelusta kohderyhmien
muodostamiseen sekä aktiiviseen myynnin edistämiseen, jossa kartoittavan

soittotyön avulla tunnistamme liidejä myynnille ja markkinoinnille. 

Näin lisäämme markkinassa tunnettuutta, luomme myyntimahdollisuuksia ja
tehostamme myyntiprosessia oikea-aikaisella myynnillä

liidiluokitteluprosessimme avulla.

 
Luottamuksellinen



Myynninmuotoiluprosessilla lupaamme:

Ymmärrät paremmin
myyntiprosessisi

vahvuudet  ja
kipupisteet

Tunnistat paremmin
voittavan myyntimallin
uusasiakashankinnassa

Ette maksa turhasta!
 

Tuotamme
myyntimahdollisuuksia
liideistä tapaamisiin ja

annamme aikaa keskittyä
olennaiseen niin, että
markkinointi ja myynti
konvertoi enemmän

uusia asiakkaita

Asiakasdata-analyysimme
avulla:

Hahmotat asiakastrendit

Opit hahmottamaan
markkinan potentiaalia

Saat toimivat
kohderyhmät myynnille



Askelmerkit yhteistyölle

1 2 3 4

Nykytilasta
tahtotilaan! 

Projektin läpikäynti:
odotukset ja toiveet

1h

Nykytila-analyysi

Konseptin suunnittelu
Tavoitteet ja aikataulut

3h

tulokset ja analyysi
yhteenveto ja
jatkostrategia

myynnin
kokonaisvaltaiselle

kehittämiselle
3h

Starttipalaveri Myynnin kompassi
Workshop

Konseptin läpivienti Brii�

Markkinointia I Myynnin
edistämistä I myyntiä I

konsultointia I
valmentamista

2-4 vko:a



Liidikoneisto



Liidikoneella luomme teille voittavat rakenteet monikanavaisen
myynnin toteuttamiseen, jossa keskiössä on liidien hankinta ja

käsittely:

Ideointi & muotoilu 

= Ymmärrä nykytila ja määritä
tahtotila

Kädet saveen

=  jalosta ideat ja testaa
 asiakaslähtöisellä tekemisellä

 parhaat toimintatavat

Tutki & Analysoi
Määrittely, ideointi,
toteutus & testaus

Mittaa & Kehitä

Analysointi &
Konseptointi 

= luo datan ja kokemuksen
avulla jatkuva kehittymisen

toimintamalli 

1 2 3

Luottamuksellinen



Palvelumuotoiluprosessin vaiheet  ja asiakaslupauksemme 

Suunnitelma & tavoitteet
Rikastamme nykyasiakasdatanne sekä tunnistamme hedelmällisimmät asiakassegmentit, joihin tekeminen
fokusoidaan.
Kiteytämme palvelukonseptinne toimivaksi tarinaksi sekä luomme toimintasuunnitelman liidienhankintaan  ja -
hallintaan, jotta voimme tuottaa (ja raportoida) teille dataohjautuvaa asiakaslähtöistä markkinointia 

Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja toteuttaminen
Luomme teille valmiin landing pagen(joko erillisen tai osaksi nykyistä sivustoa), jonka ympärille liidiprosessi
rakennetaan.
Kohdennamme markkinoinnin toimet valituissa kanavissa tunnistetuille segmenteille, jossa tavoitteena on
maksimoida liikenne landing pagelle.
Lupaamme rakentaa  teille toimivan liidien hankinta- ja hankintaprosessin, sisältäen landing pagen ja
digimarkkinointistrategian & -toimenpiteet.

Konseptointi & Toimintamallit
Analysoimme projektin datan sekä asiakaskokeman valossa ja luomme jatkostrategian kanssanne konseptin
kehittämiselle 
Yhteenvetomme ottaa kantaa myös valittuihin segmentteihin, liidienhankintaprosessiin ja laatuun. 

3

Ideointi &
muotoilu

2

1

Kädet saveen

Analysointi
&

konseptointi

Markkinoinnin kompassi
Workshop, 3h

Projektin auditointi, 
2h

5 000€ (alv0) Luottamuksellinen



Inhouse Sales Coach



Inhouse Sales Coach -palvelulla luomme teille parhaat tavat
tehokkaseen ja moderniin uusasiakashankintaan, jonka avulla

kehitätte myyntiprosessinne seuraavalle tasolle.

Ideointi & muotoilu 

= Ymmärrä nykytila ja määritä
tahtotila

Kädet saveen

=  jalosta ideat ja testaa
 asiakaslähtöisellä tekemisellä

 parhaat toimintatavat

Tutki & Analysoi
Määrittely, ideointi,
toteutus & testaus

Mittaa & Kehitä

Analysointi &
Konseptointi 

= luo datan ja kokemuksen
avulla jatkuva kehittymisen

toimintamalli 

1 2 3

Luottamuksellinen



Palvelumuotoiluprosessin vaiheet  ja asiakaslupauksemme 

Suunnitelma & tavoitteet
Haastattelemme olemassa olevia asiakkaitanne,  sekä omia myyjiänne, tunnistaaksemme myynnin nykyiset
vahvuudet ja heikkoudet, joiden avulla tunnistamme kehityskohteenne myynnissä.
Nykytila-analyysin avulla ymmärrämme paremmin askeleen nykytilasta tahtotilaa kohti, ja sen pohjalta
keskitymme kehitystoimiin, joilla sinne päästään.

Parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja toteuttaminen
Sisältää 2x workshoppia, joissa keskitymme:

Nykytilaan & tavoitteisiin
Toimenpiteisiin ja myynnin valmennukseen
Työkaluihin ja toimintamalleihin

Lupaamme, että palvelumuotoilumme avulla myyntinne ottaa selkeän harppauksen taito- ja tulostasossa, ja
saatte selkeät toimintamallit myynnin onnistumiselle.

Johdon auditointi
Teemme loppuhaastattelut myyjille, sekä asiakastutkimuksen, jolla validoidaan opitut asiat ja varmistetaan
käytäntöön meno.
Sovimme myös toimivan johtonne kanssa seuraavista askelmerkeistä ja valitsemme kehityskohteenne jatkoon.
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muotoilu
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3 htp

5 000€ (alv0) Luottamuksellinen



Miksi meidän kanssa?



Inhouse Group näky & strategia
olemme olemassa jotta ihmiset voisivat rakastaa myyntiä.

Menestyäksemme tulee asiakkaan voittaa aina. 
Siksi keskitymme tuottamaan asiakkaillemme 

parhaat elämykset ja myynnin tulokset. 

Tarjoamme alan parhaille myynnin osaajille syyn rakastaa
työtään.



Uskomme, että lopulta kohtaamiset
ratkaisevat pelin ja siksi koko

liiketoimintamme on fokusoitunut tutkimaan,
kehittämään ja tuottamaan huippumyyntiä

Digissä Luurissa Livenä



Onnellisia asiakkaitamme
Luottamuksellinen



2014
perustettu

Liikevaihto

4,3m€

4430asiakaskohtaamisia/kk

Asiakkaamme
KA myynnin

kehitys
kanssamme

40%

Tyytyväisyys
98%

NPS
83

onnistunutta
koulutusta tai

valmennusta takana

yli 2500

Meillä
 työskentelee jo
57 IHGua!

Näiltä paikkakunnilta löydät IHGuja

Helsinki I Turku I Tampere I Lahti I Seinäjoki I Vaasa I Kokkola I Kotka I
Hämeenlinna I Joensuu I Jyväskylä I Kuopio I Vantaa I Espoo I

Fuengirola



Arvomme = toimintamme

Rohkeus

Mukautumiskyvykkyys

Halu voittaa

Välittäminen



Näihin kysymyksiin vastaamme palvelutarjoamamme avulla

Sales Enablement

CRM (hubspot)
myyntiprosessin eri
vaiheiden automatisointi
sekä kehitys
Prospektointi (Kohderyhmät
ja asiakassegmentit)
Asiakasdata-analyysit
Tekniset
järjestelmäkoulutukset

Outbound

Liidienhankinta – ja hallinta
High end buukkaus
Asiakas – ja
markkinatutkimukset

Coaching & Training

Valmennukset
Workshopit
Coaching
Kenttäpäällikköpalvelu
Myynnin auditointi

Sales

B2B-asiantuntija myynnin
ulkoistukset (KAM, AM,
Hunter)
SDR-ulkoistukset

Mistä lisää uusia asiakkaita?
Miten myydään lisää nykyasiakkaille?

Miten estetään asiakaspoistumaa?



Inhouse toimii

Dataohjautuvasti ja asiakaslähtöisesti

Asiakkaitaan sekä ammattilaisiaan

arvostaen

Tehokkaasti ja tuloshakuisesti

Koko myynnin elinkaaressa



www.inhouse.fi
📞 010 2929 300
📩moikka@inhouse.fi

https://www.inhousegroup.fi/ota-yhteytta/

