
Yritysten suurimpia haasteita on usein markkinoinnin ja myynnin kehityksen jumiutuminen. Yleensä syy on 

ns. vauhtisokeus; ei osata muuttua, vaan luullaan että osataan kaikki, tai ongelmia ei osata havainnoida. 

Useasti markkinointi ei tue kunnolla myyntiä. Lisäksi henkilökunnan työtehtävät eivät osaa sopeutua 

riittävän ketterästi muuttuvassa maailmassa kohtaamaan markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta. Yksi iso 

ongelma on se, että ei haluta käyttää apuna asiantuntijoita tai verkostoja, joissa olisi tiettyjen 

toimenpiteiden asiantuntijoita. 

Kehittämissuunnitelma lähtee siitä, että kartoitetaan ensin yrityksen nykytilanne. Sen pohjana käytetään 

olemassa olevia lukuja sekä pidetään Workshop yrityksen avainhenkilöiden kanssa. 

Workshopissa pureudutaan SWOT-analyysiin, josta saadaan materiaalia kehittämiskohteiden löytämiseksi. 

Näin tunnistetaan yrityksen tahtotila seuraavan 1-5 vuoden aikajänteelle ja samalla kartoitetaan myynnin ja 

markkinoinnin nykytila kokonaisvaltaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop dokumentoidaan ja valitaan oikeat toimenpiteet. Vaiheessa 2 haastatellaan asiakkaita / 

henkilöstöä sekä tehdään tarvittavat kartoitukset, joilla selvitetään kohtaavatko omat ja ympäristön 

ajatukset. Toteusvaiheessa edetään suunnitelman mukaan ja seurataan toteutuvatko tavoitteet ja mittarit. 

Kehittämispalaverissa käydään läpi haasteet, onnistumiset ja jatkoideat, ja näin saadaan tuotoksena uusi 

vaihe. Kyse on siis syklisestä kehittämismallista, joka voidaan uusia aina tarvittaessa esim. 

yrityksentoimintaympäristön muuttuessa. 

Tarve 

Tavoitteet / Tahtotila 

Suunnitelma 

Lähtökohta-analyysi 

Toteutus 

Seuranta / mittarit 

Kehityspalaute / 
jatkoideat 



Toimenpide 1: Myyntivalmennus/koulutus 

 

Myynti halutaan nykyaikastaa: hiotaan 

myntitaidot ja nostetaan myynnin tasoa 
Myyntivalmennuksen aloituksessa myyntiprosessi käydään läpi kokonaisvaltaisesti. 

Kartoituksessa selvitetään haasteet ja ongelmat sekä analysoidaan potentiaali. 

Tutkimusvaiheessa selvitetään myynnin oikea taso. 

Valmennusvaiheessa jokainen myyjä koulutetaan suunnitelmallisesti eri vaiheissa. 

Tason nostamisvaiheessa laaditaan arvot eri onnistumistasoille. 

Loppuvaiheessa keskitytään tavoitteiden arvioimiseen ja erilaisten kannustamien sekä mittareiden 

luomiseen. 

 

Toimenpide  2: Digimarkkinoinnin suunnittelu ja 

konsultointi sekä nykyhetken kartoitus 

 

Digitaalisuus markkinoinnissa ja myynnissä: 

autamme pääsemään aidan yli  
Digitaalisessa markkinoinnissa ja myynnissä ongelmat ovat usein uskallus ja tahto. Kun nämä avainasiat 

sisäistetään, loppu on tekemistä ja oikeiden narujen löytämistä. 

Me kartoitamme nykytilanteen ja analyysin jälkeen käymme workshpissa analyysin läpi. Workshopissa 

myös ideoidaan, tiedostetaan nykypäivän markkinoinnin ja myynnin mahdollisuudet ja käydään läpi 

taustamateriaalit. Kun kehittämissuunnitelma on tältä pohjalta valmis, luodaan skenaariot ja kaaviot 

erilaisille realistisille toteuttamispoluille sekä hahmotetaan ja konkretisoidaan tarvittavat resurssit. 

Toteutussuunnitelma tehdään seuraavalle 3 vuodelle. Suunnitelmassa on työpaketteja ja 

yksityiskohtainen budjetti.  

 

Toimenpide 3: Myynnin vaikuttuvuustutkimukset 

 



Olemmeko varmoja, että tiedämme? Eikö olisi 

paras varmistaa se? 
Vaikuttavuustutkimuksessa prosessi aloitetaan workshopilla, jossa selvitetään myynnin nykytilanne. 

Workshop koostuu 5 eri aihealueesta: kartoitus, myynnin taloudelliset luvut,  swot, tavoitteet ja toteutus. 

Toteutusvaiheessa tehdään erilaisia vaikuttavuustutkimuksia kuten mm. mystery shoppaus. 

Anaalyysivaiheessa saadaan materiaalia nykytilanteen rinnalle sekä löydetään mahdolliset kehityskohteet 

sekä tavat miten edetä tavoitteisiin. 

Prosessi aloitetaan tutkimustuloksilla sekä analyysilla ja se päättyy idointiworkshopiin. Niiden perusteella 

tehdään jatkosuunnitelma sekä ideoidaan uusia toimintatapoja. 

 

Toimenpide 4: Asiakastyytyväisyystutkimus ja 

jälkimarkkinointi sekä uusien myyntitapojen 

ideointi 

 

Asiakaspalvelu lähtee jo ennen myyntitapahtumaa 
Asiakaspalvelu käynnistyy jo ennen myyntitapahtumaa ja se ei lopu koskaan. Lähtötilanteen 

kartoituksessa käydään avainhenkilöiden kanssa läpi yrityksen nykytilanne. Tiedostetaan mahdolliset 

haasteet ja kehittämiskohteet. Lisäksi workshopissa ideoidaan yhdessä toimivat ratkaisut sekä visioidaan 

uusia tapoja jälkimarkinointiin sekä uusien toimivien tapahtumien löytämiseksi. 

Toteutuksessa prosessi lähtee asiakastyytyväisyystutkimuksella, josta saadaan tarvittavaa data toiminnan 

kehittämiseen. Tutkimustuloksista saadaan tietoa myös jälkimarkkinoinnin toimivuudesta ja mahdollista 

uusista myynti- ja markkinointi tavoista ja -kanavista.  

 

 

Toimenpide 5: Digitaalinen verkkokoulutus 

henkilöstön myyntitaitojen parantamiseksi 

 



Henkilöstön kouluttaminen tulevaisuudessa 

toteutetaan digitaalisesti, oletko valmis siihen jo 

nyt? 
Koulutusprosessin aloituksessa myyntiprosessi läpi käydään kokonaisvaltaisesti ja dokumentoidaan. 

Kartoitusvaiheessa selvitetään heikkoudet ja haasteet sekä analysoidaan potentiaali. Myyjien taitotaso on 

selvitettävä tarkoin ja löydettävä mielekkäitä kehityskohteita. 

Tutkimusvaiheessa selvitetään myynnin todellinen taso. 

Valmennusvaiheessa myyjä kouluttautuu digitaalisessa oppimisympäristössä materiaalin mukaisesti. 

Opiskelu on mahdollista mistä tahansa, milloin tahansa, silloin kun se kohderyhmälle parhaiten sopii. 

Oppimisympäristö luodaan yhdessä avainhenkilöiden kanssa ja siellä käytetään nykyaikaisia välineitä. 

Meidän asiantuntijamme hiovat materiaalit sekä tuovat nykyaikaisia myyntitapoja ja osaamistaitoja 

digitaaliseen oppimisympäristöön. 

Koulutusvaiheen jälkeen analysoidaan myyntikehitys sekä myyntitavoitteiden ymmärtäminen.  

Loppuvaiheessa keskitytään tavoitteiden arvioimiseen sekä erilaisten kannustamien ja mittareiden 

luomiseen. 
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