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TARJOUKSESTA JA TOTEUTUKSESTA VASTAAVA

Valmennus Gongi on valmennustalo, jonka 
toiminnan arvoina ovat aitous, avoimuus, 
mukautumiskyky ja rohkeus heittäytyä.

Gongi valmentaa yritykset kestäville ja rohkeille 
monikanavaisille keinoille toimia 
asiakasrajapinnassa. Toimimme yritysten tukena 
myös toiminnan kehittämisessä ja myyntiprosessien 
virtaviivaistamisessa. Jätämme jälkeemme 
tyytyväisiä asiakkaita: valmennusgongi.fi/referenssit.

Gongin pääsparraaja ja positiivinen piiska on Petra 
Kärkinen. MBA, yrittäjä sekä monitoimialainen 
myynnin asiantuntija. 

Petra on myös sertifioitu CxO Vaikutusvoima™-valmentaja. 
Vaikutusvoima ja vakuuttavuus on se ydin, millä erotut muista.

”Vaikutusvoimaisimmat yritykset ovat niitä, kenen kanssa halutaan 
tehdä yhteistyötä ja minne halutaan tulla luomaan työuraa.”

Petra auttaa tiimiäsi innostumaan ja onnistumaan. Hän valjastaa 
yritykset konkreettisilla ja käytännönläheisillä myyntitaidoilla. Petran 
intohimona on erityisesti myynnin kytkeminen tukemaan 
asiakaskokemusta. Asiakas on kaiken keskiössä. Kun se oivalletaan 
toiminnan eri kulmissa, silloin rakentuvat parhaimmat menestystarinat. 
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MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (0,5 pv)

Kehittämissuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

🛠 Katsaus nykytilanteeseen: missä olemme nyt
🛠 Strateginen suunta; mihin olemme menossa
🛠 Kehittämiskohteiden valinta ja prioriteettijärjestys
🛠 Taktiikoiden valinta liittyen palvelusetelillä haluttaviin kehityskohteisiin
🛠Mittarit, joilla määritetään yhdessä tavoitteiden toteutuminen

Kehittämissuunnitelmaan varataan 0,5 pv (3 h). 

Kehittämissuunnitelma tehdään yhdessä keskustellen ja siihen tarvitaan myös 
asiakasyrityksen sitoutumista

Kehittämissuunnitelmasta yhdessä asiakasyrityksen kanssa vastaa Valmennus 
Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen.
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TOIMENPIDE 1: MYYNNIN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN (3 x 0,5 pv)

Strategisen kehittämisen pakettia käsitellään myynnin ja markkinoinnin yhteistoiminnan kautta. 
Haetaan strategista suuntaa sille, miten kullekin kohdeasiakasryhmälle voi viestiä houkuttelevammin, 
miten asiakasprofiilit tunnistetaan ja tavoitetaan tehokkaammin. Jos myyntistrategiaa ei ole selkeä, 
niin sitä voidaan kirkastaa ensimmäisen valmennuspäivän aikana. Viitteellinen ehdotelma päivien 
sisällöstä voi olla:

Päivä 1: Asiakashankinta ja Social Selling - Miten tunnistat strategiset asiakkaat ja ostajapersoonat? 
Läpikäydään erilaisia asiakashankinnan muotoja ja niihin sopivia myyntitekniikoita. Miten 
digitaalinen markkinointi ja myynti toimii osana myyntiprosessia ja kuinka asetetaan toimivia 
myyntitavoitteita?

Päivä 2. Onnístuneen asiakastapaamisen askeleet – miksi asiakas ostaa tai ei osta; ostopäätöksen ja 
onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Miten valmistaudut ja mitä asioita tulee varmistaa neuvottelun 
aikana sekä sen jälkeen. Miten päätät kaupan onnistuneesti.

Päivä 3: Lisämyynti haltuun - Miten ujutat lisämyynnin taktisesti pitkin myyntiprosessia? Laadukkaan 
lisämyynnin erilaiset menetelmät sekä strategisesti oikea ajoitus. Ymmärrätte, miten lisämyynnillä voi 
kasvattaa myyntiä helposti ja yksinkertaisesti.

Koulutus sisältää asiakkaalle sopivia esimerkkejä ja on helposti sovellettavissa yrityksen arkeen. 
Koulutuksesta vastaa Valmennus Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen.

pk@valmennusgongi.fi 0407455523
LI: petrakarkinen FB: @valmennusgongi
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TOIMENPIDE 2: MODERNI MYYNTI MONIKANAVAISESTI (3 x 0,5 pv)

Tällä paketilla kehitämme yrityksesi myynnin ja markkinoinnin mallia yritykselle valituissa kanavissa. 
Parannetaan tuloksellisuutta sekä asiakasvaikuttavuutta suhteessa tavoiteltuihin asiakasryhmiin 
monikanavaisesti. Viitteellinen ehdotelma päivien sisällöstä voi olla:

Päivä 1: Yrityksen kanavien nykytila ja tuottavuus – viestinnän strategiset valinnat
Mitä kanavia yritykselläsi on käytössä, ovatko ne oikeita ja hyödynnätkö niitä tarpeeksi tehokkaasti. 
Läpikäydään tavoitteet sekä tarkennetaan kohderyhmät ja asiakasprofiilit, joita halutaan puhutella. 

Päivä 2: Sisältöstrategia ja -markkinoinnin kanavat
Miten sisällöntuotanto markkinoinnin välineenä saadaan kasvattamaan myyntiä? Herätellään 
ajatuksia sisältöstrategiaan, joka antaa työkaluja tuottaa oikeaa kohderyhmää puhuttelevaa sisältöä 
sisältömarkkinoinnin eri elementein. Kanavia, joita voidaan hyödyntää voivat olla mm. verkkosivut, 
LinkedIn, Facebook, Instagram. 

Päivä 3: Työkaluja yrityksesi sisällöntuottoon ja sähköiseen markkinointiin
Syväsukellus yrityksellesi sopivaan markkinointiin ja myyntiä aikaansaavaan toimintaan. 
🛠 Ajankäyttö ja kanavien hyödyntäminen osana markkinoinnin ja myynnin työkalupakkia.
🛠Millainen sisältö herättää luottamusta ja asiakkaasi kiíinnostuksen?
🛠 Käytännön vinkkejä ja suosituksia sekä runsaasti erilaisia ideoita vetovoimaiseen sisällöntuottoon.

Koulutus sisältää asiakkaalle sopivia esimerkkejä ja on helposti sovellettavissa yrityksen arkeen. 
Koulutuksesta vastaa Valmennus Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen.

pk@valmennusgongi.fi 0407455523
LI: petrakarkinen FB: @valmennusgongi
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TOIMENPIDE 3: HYBRIDIMYYNTI MENESTYKSEN VAUHDITTAJANA (3 x 0,5 pv)

Hybridimyynnissä timanttinen myyntiosaaminen ei aina riitä. Tarvitaan taitoja, jolla asiakas koukuttuu
ja kuuntelee sinua paremmin, kiinnostuu ja innostuu esittämästäsi asiasta? Vakuuttavuutesi on se, 
minkä perusteella asiakas päättää oletko oikea yhteistyökumppani. Tällä kehittämispaketilla laitetaan 
hybridimyynnin tekniikat kuntoon. Viitteellinen ehdotelma päivien sisällöstä voi olla:

Päivä 1: Asiakkaan ostokäytöksen muutoksen ymmärtäminen hybridimaailmassa
Myyjän vakuuttavuuden merkitys hybridimyynnissä sekä ostamisen psykologiset perusteet. Opit 
ymmärtämään ostopäätökseen ja onnistumiseesi vaikuttavia tekijöitä. Opit asioita, joilla ohjaat 
asiakkaan päätöksentekoa.

Päivä 2: Tehokkaat työkalut ja prosessit hybridimaailmaan
Asiakasprosessin kehittäminen: Miten rakennat, säilytät ja ylläpidät yhteyden etäkohtaamisissa ja 
niiden välillä. Saat keinoja miten hallita tilannetta ennen, aikana ja jälkeen neuvottelun. Opit myös 
miten yhdistetään vakuuttavasti perinteinen kasvotusten myynti etämyyntiin.

Päivä 3: Tuottava myyntiprosessi etänä ja livenä
Opit yhdistämään liveneuvottelutaitoja etätyökaluihin sekä tekemään kauppoja ilman livetapaamista. 
Lisäksi saat käytännön vinkkejä onnistuneen ja lisäarvoa tuottavan videoneuvottelun rakentamiseen.

Koulutus sisältää asiakkaalle sopivia esimerkkejä ja on helposti sovellettavissa yrityksen arkeen. 
Koulutuksesta vastaa Valmennus Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen.

pk@valmennusgongi.fi 0407455523
LI: petrakarkinen FB: @valmennusgongi
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