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Myyntitilin hallinta, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, tuoteistausten optimointi, myyntilin perustaminen
Analyysit liittyen tuotteisiin ja markkinatilanteeseen
Palvelusopimukset yrityksen Amazon -liiketoiminnan operointiin
Henkilöstön koulutus ja johdon konsultointi

Olemme myyntiin ja markkinointiin erikoistunut täysin kotimainen yritys. Tarjoamme myynti-, markkinointi- ja koulutuspalveluita
kaiken kokoisille yrityksille Amazonissa. Teemme myös oppilaitosyhteistyötä, ja lisäksi olemme tuottaneet kattavimman
suomenkielisen Amazon -verkkokurssin. 
 
Liiketoimintamme ytimessä on käytännönläheisyys ja dataan pohjautuva päätöksenteko. Saamme kotimaiset yritykset, ja heidän
tuotteensa menestymään kansainvälisillä markkinoilla. Toimintaamme ohjaa asiakkaiden tarpeet ja heiltä saamamme palaute.
Tarjoamme yrityksille palveluita kuten:

Kansainvälisesti kokenut tiimimme yhdistettynä suunnitelmalliseen tekemiseen on saanut asiakkaamme menestymään! 

Ystävällisin terveisin, 

Hankimme päivittäin euromääräisiä tuloksia asiakkaillemme maailman suurimmasta verkkokaupasta. 

Myyntiä ja kasvua Amazonista!
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+ 358 40 705 9996
ville@amazonpalvelut.fi
www.amazonpalvelut.fi
Svinhufvudinkatu 2, Lahti

Myyntijohtaja
Ville Hälinen

+49 1525 750 5798
eero@amazonpalvelut.fi
www.amazonpalvelut.fi
Svinhufvudinkatu 2, Lahti

Markkinointijohtaja
Eero Manninen



 



Tuotetietojen ja aineiston keräys

VAT-prosessin aloitus ja opastus
Oikeaoppisen tuotelistauksen laatiminen

Aloitusworkshop - kartoitamme yrityksen liiketoiminnan, tuotteet, tavoitteet ja
haasteet 

Myytävän tuotteen valinta meidän ammattitaidon avustuksella

Myyntitilin avaus Amazoniin

Kilpailija ja hakusana-analyysin tuottaminen

Yhteenvetopalaveri

Ehdotukset jatkotoimenpiteistä myynnin käynnistämiseksi

Saatamme yrityksen tilaan, jossa myynnin Amazonissa voi aloittaa. 

Tuotemyynnin valmistelut Amazonissa

Hinta yhteensä 5000€ (alv 0%)



paras markkinapaikka
kilpailijatilanne
markkinat 
hintatasot
yrityksen 1-3 parhaiten myyvää tuotetta

6 kuukauden myynnin ja markkinoinnin strategia
kulurakenne ja budjetti

verotusasiat markkinapaikalla

Aloitus workshop - kartoitamme yrityksen liiketoiminnan, tuotteet, tavoitteet ja haasteet 

Analysoidaan:

Suunnitellaan:

Konsultoidaan:

Yhteenvetopalaveri - käydään läpi tulokset ja havainnot 
 
Ehdotukset jatkotoimenpiteistä laajemman Amazon -liiketoiminnan aloittamiseksi.

Valmistelemme yrityksen ja tuotteet laajempaan liiketoimintaan Amazonissa!

Perusta kuntoon Amazon -liiketoiminnalle

Hinta yhteensä 5000€ (alv 0%)



Seminaaripäivä kesto noin 4 tuntia 

Kokonaisvaltainen koulutuspäivä maailman suurimmasta verkkokaupasta, jossa
aihealueet on räätälöity yrityksen toimialan ja tuotteiden mukaisesti

Yrityksen johdolle konsultaatio liiketoiminnan kasvun näkökulmasta

Tilaisuus pidetään webinaarina, paikanpäällä teidän tai meidän tiloissa sovitusti

Viisi lisenssiä yrityksemme Amazon -verkkokurssille, joka avulla oppii myynnin ja
markkinoinin perusteet Amazonissa

Kattava paketti koko yrityksen henkilöstölle työntekijöistä ylimpään johtoon!

Yrityksen Amazon -koulutuspaketti

Hinta yhteensä 5000€ (alv 0%)
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Myyntijohtaja
Ville Hälinen

"Soita minulle! Kerron mielelläni lisää ja
pohditaan kuinka voisimme palvella!" 


