
Klaria Group kehittämissuunnitelma ja  
käytännön toimenpiteet myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi 
 
Kehittämissuunnitelma on aina asiakaskohtainen ja lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista. 
Käytännössä sovitaan kehityskartoitustapaaminen yrityksen yhteyshenkilön kanssa ja 
keskustellaan miten asiat ovat nyt, mitä haasteita on, miten ko. asioiden pitäisi olla 
tulevaisuudessa, mitkä ovat tavoitteet yms. Tietenkin tutustutaan toimialaan ja perehdytään 
kilpailutilanteeseen. 
 
Kartoituskeskustelussa käydään läpi hyvinkin tarkkaan kehityskohteita avointen ja 
jatkokysymysten avulla. 
 
Klaria Group tarjoaa ulkopuolista asiantuntijan näkökulmaa ja liiketoiminnan kehittämiseen 
myynnin ja markkinoinnin avulla.  Kun kehityssuunnitelma on kummankin osapuolen hyväksymä, 

päätetään mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja millä aikataululla. Lahden projekteissa kehitystyö on 

valmis ja laskutettu Lahden kaupungin elinvoiman toiveiden mukaisesti esim. 10.12.19 mennessä. 
 
Käytännön toimenpiteiden vaihtoehdot: 
 

1) Ymmärrystä lisäävä asiakas- tai sidosryhmä/kohderyhmätutkimus, jonka perusteella 
saadaan selville argumentteja myyntiin ja markkinointiviestintään, asiakastyytyväisyyttä ja 
kehityskohteita. Yritys valitsee esim. 4 nykyasiakastaan, jotka kontaktoidaan ja heiltä 
hankitaan yritystä kiinnostavat tiedot esim. asiakkaan ostoprosessista, ostajaryhmästä, 
päätöskriteereistä... Käytännössä Klaria suunnittelee haastatteluiden avoimet ja 
jatkokysymykset yrityksen tietotarpeen mukaan ja oman kokemuksensa perusteella. 
Haastattelut tehdään puhelimitse Suomessa, ne analysoidaan ja raportoidaan mm. 
yhteenvetona johdolle ja omanlaisena laajempana raporttina myynnille. 
 

2) Strategisten asiakkuuksien hoitosuunnitelma: Myynnin johdon tai myyntitiimin kanssa 
tutustutaan asiakasrakenteeseen, luokitteluun ja laaditaan strategisille asiakkaille 
suunnitelmat. Voidaan käydä myös CRM-järjestelmään tarvittavia tietoja ja  kriteereitä läpi. 
1 + 1 pv 
 

3) Myynnin ja markkinoinnin erilaiset yrityksen kehitystarpeita vastaavat ryhmäkoulutukset 
valitusta haastetta kehittävästä aiheesta, 1 pv. Valittavia aiheita mm. asiakaspalvelu, 
myynti,  (vastaväitteet, asiakkaan persoonallisuuden vaikutus myyjän tapaan myydä, 
kaupanpäättäminen), verkostoituminen ja asiakassuhteiden tärkeys, some-kanavat, 
työnantajabrändi ja ”sponsoroinista hyödyt irti”. 
 

4) Myynnin Personal Trainer-koulutus eli Klaria Groupin kokenut myyntivalmentaja menee 
yhteyskäynneille valittujen 1-2 myyjien kanssa ja auttaa kehittämään heitä myynnissä. 
Palvelu sisältää keskustelun yrityksen myynnistä vastaavan henkilön kanssa. Keskustelussa 
käydään läpi myynnin nykytilanne, tavoitteet ja kehityskohteet sekä valitaan palvelun 
saavat myyjät jne. 1+1pv 
 



5) Markkinointikanavien valintaan apua ja markkinointiviestinnän ohjeistusta asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti . Voidaan esim. tutkia yhdessä nykyisten kotisivujen sisältöä ja sen 
ajankohtaisuutta sekä päivitystarpeet tai  tehdä kokonaan uudet WP-pohjaiset (1+4 
sivuiset) kotisivut. Toisena mahdollisuutena on tehdä video myynnin kasvattamiseksi tai 
markkinointimateriaaliksi. Palvelu sisältää käsikirjoituksen, kuvauksen ja editoinnin. 

 
Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on usein haasteita markkinoinnin suuntaamisessa, 
kanavavalinnassa ja miltä halutaan esim. kotisivujen ilmeen näyttävän. Millainen mielikuva 
pitää yrittää muodostaa, jotta valittu kohderyhmä kiinnostuu. Halutaan mahdollisimman 
hyvä hinta/laatusuhde eli etsitään edullisia ehkäpä digitaalisia kanavia ja mahdollisimman 
laajaa näkyvyyttä. Kehittämissuunnitelman perusteella valitaan toimenpiteeksi 
markkinoinnin kehittäminen. Konsultointipäivän aikana päätetään kumpi vaihtoehto auttaa 
yritystä paremmin; ajantasaiset, nykyaikaiset kotisivut vai hyvin kohdistettu video.  


