
Myynnin- ja markkinoinnin kehittäminen

Autamme yritystäsi myymään enemmän ja tuottavammin 
sekä markkinoimaan tehokkaammin.

Tarjoamme asiakaskohtaisia markkinoinnin 
ja myynnin kehittämisen palveluita.

Kasvata kilpailuasemaasi – erotu joukosta!
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Erottuva Markkinointi 

Myynnin kasvattaminen

Tuotteistaminen

Aloittavan yrityksen markkinointi ja myynti

KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMENPITEET
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Hyvä asiakas
Työmme perustuu pitkään kokemukseen ja nykyaikaisten välineiden tuntemiseen. Katsomme aina myyntiä ja 
markkinointia kokonaisuutena ja saat juuri sinun yrityksesi myyntiä ja markkinointia edistävän palvelupaketin.

• Tarjoamiamme palvelupaketteja voidaan yhdistää niin, että kokonaistyömäärä pysyy samana. 

• Tarjoamme apua Erottuvaan Markkinointiin, Myynnin Kasvattamiseen ja Palveluiden tuotteistamineen sekä 
aloittaville tai vähän aikaa toimineille yrityksille Aloittavan yrityksen markkinointipaketin johon voi myös 
yhdistää palveluja muista paketeista. Huomioimme aina asiakkaan todellisen tilanteen ja sovitamme 
ehdotuksemme siihen sopivaksi.

1. Erottuva Markkinointi auttaa positiivisen ja mieleen painuvan markkinoinnin tekemisessä. 

2. Myynnin kasvattaminen on joukko ratkaisuja, jotka helpottavat myyntiä ja auttavat keskittymään oleelliseen. 

3. Tuotteistaminen helpottaa asiakkaan ostamista ja omaa myyntityötänne. 

4. Aloittavan yrityksen markkinointi auttaa valitsemaan parhaat myynti- ja markkinointitavat kasvun tukemiseksi.
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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



Myynnin- ja markkinoinnin kehittäminen

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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Ihmiset ihmisille, näkemyksellisyys, kokemus ja 

ammattitaito
Ihmiset myyvät ihmisille ja ihmiset ostavat ihmisiltä. 

• Meillä on osaavat ihmiset, joilla on laajaa kokemusta, näkemystä sekä ammattitaitoa kehittää erilaisia 

organisaatioita. Panostamme asiakastyytyväisyyteen, asiakaskokemukseen ja palvelumme laatuun. 

Hyödynnämme moderneja, luotettavia ja tutkittuja menetelmiä ja innovaatioita, jotka tukevat 

asiakastyötämme ja varmistavat asiakkaalle parhaimman hyödyn ja lopputuloksen.

• Vahva liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin kehittämisosaaminen erikokoisista ja erilaisissa yrityksistä 

auttaa meitä tuomaan erilaisia näkökulmia kehittämiseen. Kokemus ja asiantuntijuus takaa sen, että 

voimme tarjota asiakkaillemme monipuolista, näkemyksellistä ja laaja-alaista palvelua. 

Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, kuunteleminen, vahva vuorovaikutus ja dialogi on kehittämisprosessissa 

tärkeää. Toivomme, että pääsemme kuulemaan toiveesi ja tarpeesi ja voimme lähteä rakentamaan juuri sinun 

yrityksellesi sopivaa Myynnin- ja Markkinoinnin palveluratkaisua.
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA
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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 asiakaamme 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.

Myynnin- ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma
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KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA 

MARKKINOINTITOIMENPITEET
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Erottuva Markkinointi 

Myynnin kasvattaminen

Tuotteistaminen

Aloittavan yrityksen markkinointi ja myynti
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1. Erottuva markkinointi

• Keihäänkärkien tunnistaminen

– Millä palveluilla ja/tai tuotteilla herätetään asiakkaan mielenkiinto

– Miten erotutaan muista – ne kilpailutekijät joilla menestymme

• Ydinviestien määrittely ja vaikuttava tarina 

– Miten keihäänkärjet viestitään
• Yrityksesi ydinviestin kiteyttäminen

• myyntimateriaaleihin, webbisivuille, uutiskirjeisiin ja muuhun myyntiä tukevaan viestintään

• Markkinointisuunnitelma 2020 tai olemassa olevan freesaus

– Millä kaikilla käytännön toimenpiteillä saamme asiakkaiden huomion
• Markkinoinnin kanavat ja viestien sisällöt eri kanaville
• Markkinoinnin vuosikello tai sitä vastaava suunnitelma toimenpiteineen

• Asiakashaastattelut joko nykyisille asiakkaille tai potentiaaleille tai sekä-että

– Kysymykset laaditaan riippuen onko kyseessä nykyiset asiakkaat tai sellaisista joita halutaan 
asiakkaiksi. 
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2. Myynnin kasvattaminen
• Myynnin pullonkaulojen tunnistaminen

– Mitä asiakkaat odottavat myynniltä
– Miten tapamme myydä vastaa asiakkaiden odotuksia 
– Mitkä asiat estävät asiakkaita ostamasta yritykseltämme
– Mitkä asiat vaikeuttavat myyntiämme
– Mitä teemme enemmän, mitä vähemmän

• Myynnin työkalujen ja prosessin tekeminen/päivittäminen
– Miten kohtaamme asiakkaan
– Miten kontaktoimme asiakasta 
– Miten asiakas kontaktoi meitä ja miten hoidamme asiat eteenpäin (vasteajat)?
– Myyntiprosessimme kriittiset vaiheet ja niiden tunnistaminen

• Myyntipuheen päivittäminen
– Hissipuheen suunnittelu ja käytännön harjoittelu 

• Asiakkaiden haastattelu

• Yhteenveto haastatteluista ja toimenpiteet
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3. Tuotteistaminen 

Palvelun/tuotteen markkinointikonsepti
Tuote- ja/tai palvelukokonaisuuksien selkiyttäminen sekä käyttötarkoituksen selkeyttäminen asiakkaan 
tarpeita ja odotuksia palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

• Asiakastarpeen tunnistaminen 

– Keille palvelu(t)/tuote(et)kohdistetaan

– Minkä / mitkä asiakastarpeet täytätämme

– Mikä on asiakkaan saama hyöty / lisäarvo

– Kuinka palvelu tuotetaan kustannustehokkaasti

• Erottuvan palvelun/tuotteen rakentaminen

– Miten täytämme asiakkaan tarpeet

– Miten erotumme kilpailijoista (tuote/palvelu/brändi)

– Nimi ja olemus, mitä palvelu/tuote sisältää 

– Miten myymme 

– Miten hinnoittelemme
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4. Aloittavan (tai vähän aikaa toimineen)

yrityksen markkinointi ja myynti
• Oman 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 

• Millaisen asiakaskokemuksen haluamme tarjota

• Miten herätämme asiakkaiden mielenkiinnon

– Miltä näytämme ulospäin, millaista kieltä käytämme, miten kerromme tarinamme, millaisen mielikuvan 

haluamme antaa

• Miten, missä ja milloin markkinoimme

– Markkinointisuunnitelma

– Markkinoinnin toteuttamissuunnitelma

• Myyntiprosessimme

– Käytännön myyntityö ja sen tekeminen

Aloittavan yrityksen markkinointiin voidaan yhdistää palveluja myös muista paketeista sekä toteuttaa 

asiakashaastattelu.



Myynnin- ja markkinoinnin kehittäminen

Asiakasymmärryksen kasvattaminen -

Haastattelut 
Jokaiseen kehittämispakettiin on mahdollista toteuttaa joko olemassa olevien ja/tai 

potentiaalien asiakkaiden haastattelu. 

Haastattelu toimii, tiedon keräämisen lisäksi, erinomaisena keinona lisätä asiakkaan mielenkiintoa yritystä 

kohtaan.

Asiakkaiden syvähaastattelut tehdään Smart Survey –menetelmällä. Kysely tehdään konsultin toimesta 

nimetyissä asiakkaissa. Konsultti selvittää sekä asiakkaan tyytyväisyyden sekä asiakkaan tulevaisuuden 

odotukset.

• 1) Haastattelut esim. 10 - 15 kpl

• 2) Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset yrityksen myynnille, markkinoinnille ja tuotekehitykselle.
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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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mailto:info@dereco.fi
http://www.dereco.fi/

