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Suomen Liiketoimintapalvelu Oy tarjoaa tarjouspyynnön mukaisia palveluita 
seuraavan kuvauksen mukaisesti.

TARJOAVAN ORGANISAATION ESITTELY
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on itsenäisten yrittäjien yhteenliittymä, joka tarjoaa
asiakkailleen asiantuntijapalveluita laaja-alaisesti. Palvelutarjontaan kuuluu niin 
strategista yrityskehitystä kuin ”raakaa tekemistä”. Monet organisaatiot käyttävät 
Liiketoimintapalveluiden resursseja pidempiaikaisena reservinä, jolloin 
toimeksiannot ovat kuukausia tai jopa vuosia. Toisaalta joissain tapauksissa 
Liiketoimintapalvelu pitää päivän tai parin tehokoulutuksia. Usein olemme 
asiakkaidemme pitkäaikainen kumppani, mutta välillä asiakkaillamme on hyvin 
kertaluonteisia tarpeita. Molempia teemme mielellämme.

Alla tarjotut palvelukokonaisuudet toteutetaan kukin eri ihmisten toimesta.

REFERENSSIT
a) Asiakaskokemus

• Westpro CC Oy - asiakaskokemuksen kehittämistyö

• Imetyksen tuki ry  - jäsenkokemuksen kehittämistyö

• Elektro-Arola Oy - asiakaskokemus osana toiminnan kehittämisprojektia

• Farmasian oppimiskeskus - asiakaskokemus osana koulutusta ja valmennusta
b) Myynnin coachaus

• Schetelig Oy- asiakaspalvelun myynnin kasvattaminen

• Sanoma Kaupunkilehdet- ilmoitusmyynnin luurikuuri

• FinnElox Oy, puhelinmyynnin kasvattaminen 

c) Myynnin buusti

• Messukeskus Helsinki, myyntityö ja myyntihenkilöiden valmentaminen eri 
projekteissa

• High Peak Oy, myyntiryhmän valmennus

• BodImport/ Bodyshop, myymälämyynnin kasvattaminen 

 

d) ICT-kehitysprojektien kartoitus

• Suomen Apteekkariliitto Oy - ICT-kehityshankkeet ja käyttöönotot



• Westpro CC Oy - markkinoinnin automaation ja ERP-järjestelmän hankinta ja 
käyttöönotot

• VP-Euroref Oy - ERP-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

KUVAUS KEHITYSSUUNNITELMAN TUOTTAMISESTA
Painopiste kehityssuunnitelman ja käytännön toimenpiteiden välillä voidaan sopia 
yrityksen kanssa tapauskohtaisesti. Alustavasti jako noin puoliksi suunnittelun ja 
käytännön välillä. Myös kehityssuunnitelman sisältöä voidaan painottaa yrityksen 
tarpeiden mukaisesti.

Myynnin ja markkinoinnin strateginen kehittäminen (erityisesti valmistavassa 
yrityksessä) – Tässä painopisteenä on kokonaisstrateginen lähestyminen yrityksen 
myyntiin ja sen suhteeseen yrityksen kokonaisstrategiaan. Liikkeelle lähdetään 
nykytila-analyysillä. Sitten syvennytään erilaisia työkaluja ja viitekehyksiä käyttäen 
yrityksen kohdemarkkinoiden dynamiikkaan, kilpailukykytekijöihin, myynnin 
prosessiin sekä markkinointiin ja viestintään. Työskentely on workshop-luonteista, 
keskustelevaa. Apuna käytetään monia työkaluja auttamaan irtautumista arjen 
ongelmista ja näkemään isompaa kuvaa.

Vaihtoehtoisesti kehityssuunnitelma voidaan painottaa asiakaskokemuksen 
suuntaan. Kehityssuunnitelma perustuu pääosin käytännön toteutusvaiheessa 
tehtyyn asiakaskokemuskartoitukseen. Asiakaskokemus on kasvavassa määrin 
jokaisen yrityksen keskeinen kilpailukykytekijä ja kovin usein asiakaskokemus 
perustuu vääriin uskomuksiin. Suunnitelman tuloksena yrityksessä on yksiselitteinen
ymmärrys siitä millaisena omat asiakkaat näkevät yrityksen, mitä he arvostavat ja 
mitä pitävät vähemmän merkityksellisenä. Asiakaspolku ja keskeiset painopisteet 
sen kehittämiseksi on määritetty.

Kehityssuunnitelma voidaan painottaa myös myynnin ja markkinoinnin kokonais-
ICT-järjestelmien (toteuttajatahosta riippumattomasti) suuntaan. Me tulemme siis 
tekemään yhdessä kokonaistarvekartoituksen ja laadimme yhdessä 
toimintasuunnitelman ICT-järjestelmien saattamiseksi kuntoon.

KÄYTÄNNÖN MYYNTI- JA MARKKINOINTITOIMENPITEET
a) Asiakaskokemusmittaus ja analyysi. Tämän tuloksena saadaan numeerista 

tietoa asiakkaiden kokemasta. Mittauksen perusteella voidaan tehdä 
kehitystoimia, jolla asiakasuskollisuutta voidaan lisätä, voidaan saavuttaa 
lisämyyntiä ja ennen kaikkea pyritään saamaan lisää suosittelijoita. TAI

b) Etulinjan myynnin valmennus (puhelimitse tapahtuva myynti tai kasvotusten 
tapahtuva). Kokeneet kouluttajamme työkaluja myyjien päivittäiseen 
keinovalikoimaan ja näitä harjoitellaan yhdessä. Lopuksi tehdään myös yhdessä 
myyntityötä ja kokeillaan työkalujen tehokkuutta. TAI

c) Suoramyynnin tehobuusti. Asiantuntijamme tulevat tekemään yritykseen 
tehokkaan myyntikampanjan strategisen suunnitelman mukaiselle 
kohderyhmälle. TAI



d) ICT-projektin käynnistäminen. Palveluntarjoajien etsiminen ja tarjouttaminen 
laaditun suunnitelman mukaisesti. Tarjousten arviointi, sopimusten laatiminen ja
projektisuunnitelman tekeminen koko hankkeeseen.

TIETO ALIHANKINNASTA
Niin suunnittelu- kuin käytännön toteutustoimenpiteet toteutetaan kokonaan 
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n yrittäjien toimesta.

YHTEYSTIEDOT
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy
Toimitusjohtaja Anu Turkia, anu.turkia@liiketoimintapalvelu.fi
Kilpailutuksen yhteyshenkilö Antti Anttila, antti.anttila@liiketoimintapalvelu.fi, puh. 
040 742 6565
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