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Kehittämissuunnitelma luo pohjan tuloksille 

• Kehittämissuunnitelman tavoitteena on valita kanssasi toimenpiteet, joiden avulla 
saavutamme sovitut tavoitteet: 

• Sovitaan noin 2 – 3 tunnin tutustumis- ja kartoitustapaaminen. 

• Selvitän tapaamisessa mm. yrityksesi nykytilanteen, liiketoiminnan, tuotteet, 
palvelut ja resurssit, markkinat, kilpailutilanteen, lähiaikoina toteutetut myynti- ja 
markkinointitoimenpiteet ja niistä syntyneet tulokset sekä yhteistyömme tavoitteet. 

• Teen selvityksen perusteella kehittämissuunnitelman, joka palvelee parhaiten 
tavoitteiden saavuttamista. Ehdotus voi sisältää osia kaikista kolmesta 
palvelupaketista. 

• Sovitaan työskentelytapa toiveidesi ja tarpeidesi mukaan. 



Huippumyyjät Oy

Uusasiakashankinta btob, tapaamisten sopimisen 
valmennus 
Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide 

1. Potentiaalien asiakasryhmien kartoitus ja n. 400 potentiaalin asiakkaan listaus puhelinnumeroineen ja osoitteineen. 
Tämä osa on myynnin tehokkuuden kannalta erittäin merkittävä toimenpide. Mitä huolellisemmin valitsemme 
potentiaaleja asiakkaita, sen tuloksellisempaa myyntityö on. Työvälineenä on Lead Cloudin järjestelmä. Excel-
listaukseen saa kattavan tiedon potentiaaleista. (n. 1 pv)

2. Preppaan asiakasta puhelintyöskentelyyn. Tässä on useita eri vaihtoehtoja. Pienen teoriaosuuden jälkeen ryhdymme 
kontaktoimaan potentiaaleja asiakkaita ja sopimaan heille tapaamisia. Tavoitteena on saada 2 - 4 tapaamista tai 
tapaamislupausta kymmenestä päättäjäpuhelusta. Tunnelma on rento ja kannustava. Olen saanut valmennustavastani 
todella paljon positiivista palautetta. (2 pv) 

3. Malli asiakaslähtöiseen ja tavoitteelliseen ensimmäiseen tapaamiseen. Vanha sanonta pitää edelleen paikkkansa. 
Viisi ensimmäistä sekuntia ratkaisevat jatkon, niin etä- kuin lähitapaamisissakin. Suunnitellaan yhdessä yrityksellesi 
tavoitteellinen ja tuottava ensimmäisen tapaamisen malli. (1 pv) 

• Tuloksena on vahva oikotie kannattavaan kasvuun. 
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Uusasiakashankinta btob, tapaamisten sopiminen

• Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide 

1. Teen henkilökohtaisesti puolestasi 2- 3 päivää tapaamisten sopimisia, yhteensä 30 - 60 
päättäjäpuhelua, joista tulee n. 6 - 15 tapaamista tai tapaamislupausta. 
Olen suunnittelija ja tekijä. Koko myyntiurani on lähtenyt lentoon tapaamisten sopimisesta. 
Olen tehnyt vuosikymmeniä töitä ”nyrkit savessa.” Sitä, mitä moni ei jaksa tai viitsi tehdä. 
Työ vaatii paljon rutiinien sietämistä ja rohkeutta, mutta tuottaa myös tuloksia. 
Kolmen päivän soittotyö edellyttää, että sinulla on valmiit ja huolella valikoidut soittolistat. 

2. Teen ehdotuksen tapaamisten sopimisen systematisoinnista, resurssoinnista, seurannasta 
ja johtamisesta. Pääsemme johonkin pisteeseen laadukkaalla kontaktointiprojektilla. 
Systemaattisuus on kuitenkin paras tae jatkuvalle kannattavalle kasvulle. (1 pv) 

• Tuloksena on vahva oikotie kannattavaan kasvuun. 
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Uusasiakashankinta btob, myynnin malli 
• Käytännön myynti- ja markkinointitoimenpide 

Suunnittelemme yhdessä tai suunnittelen yksin konkreettisen myynnin mallin yrityksellesi. Sanoitamme 
seuraavat asiat tuottavaksi prosessiksi. Liitämme prosessiin myös myynnin seurannan ja johtamisen 
työkalut. Tässä suosittelen konkreettisia ja yksinkertaisia lähestymistapoja. (4 pv) 

1. Potentiaalien asiakkaiden kartoitus 
2. Tapaamisten sopiminen
3. Hurmaustapaamiset yrityksesi tyyliin 
4. Aktiivinen tarjoustyöskentely
5. Aktiivinen kaupan klousaaminen
6. Aktiivinen lisämyynti

• Tuloksena on vahva ja kauskantoinen ratkaisu jatkuvaan kannattavaan kasvuun. 
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Referenssiasiakkaita 
• Eezy Lahti (Troupex Oy) , yrittäjä Sirpa Kilpeläinen, puh. 050 338 4881, sirpa.kilpelainen@eezy.fi: Troupex Oy on 

Eezy-konsernin henkilöstövuokrauksen franchising-yritys Lahdessa. Yhteistyön alkaessa haasteena oli 
organisoida uusasiakashankinta lähtien potentiaaliasiakkaiden hankinnasta ja päätyen myynnin malleihin. Olen 
toiminut yrittäjän sparraajana vuodesta 2016 lähtien ja toimin edelleen. Olen valmentanut  Eezy Lahden 3 
myyntihenkilöä tekemään tuloksellista myyntityötä. Yritys laajensi liiketoimintaa viime syksynä Kouvolaan 
(Kouvolan Henkilöstöpalvelut Oy) ja nyt on menossa yrittäjän sparraaminen myynnin ja markkinoinnin 
kehittämiseksi kouvolassa. 

• Eezy Järvenpää, Hyvinkää ja Riihimäki (HR-palvelut Oy), yrittäjä Jukka Korhonen, puh. 040 307 5701, 
jukka.korhonen@eezy.fi: HR-Palvelut on Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Järvenpäässä toimiva 
henkilöstövuokrausyritys. Yrittäjä Jukka Korhonen halusi laajentaa liiketoimintaansa rakentamisen 
henkilöstövuokraukseen. Laadimme hänen kanssaan palvelukonseptin ja myyntistrategian. Valmensin hänen 
myyjänsä tekemään uusin, erilaisin toimintatavoin rakentamisen henkilöstövuokrausta. Ensimmäisen vuoden 
aikana rakentamisen liikevaihto kasvoi merkittävästi. Myös kannattavuus on hyvällä tasolla. Myös HR-Palveluiden 
liikevaihto on kasvanut voimakkaasti. Olemme tehneet yhteistyötä vuodesta 2016 lähtien. 

mailto:jukka.korhonen@eezy.fi
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Referenssiasiakkaita
• Rezulto Oy, yrittäjä Kaija-Leena Tervala, puh. 044 332 0218, kaija.tervala@rezulto.fi. Rezulto on lahtelainen, 

vahvassa kasvussa oleva tilitoimisto. Olemme tehneet yrittäjän kanssa yhteistyötä vuodesta 2019. Aloitimme 
yhteistyön strategisella suunnittelulla, kohderyhmämäärittelyillä ja myynnin prosessoinnilla. Kaija-Leena arasteli 
suoraa toimintaa ja siinä erityisesti tapaamisten buukkausta. Näin hänellä olevan turhia uskomuksia ja esteitä 
tarttua puhelimeen. Kun esteet poistuivat, hän on tehnyt itse kauppaa erinomaisesti. Tänä aikana yritykseen on 
palkattu 2 uutta työntekijää ja nyt on vuorossa palvelupäällikön palkkaaminen siten, että yrittäjä voi keskittyä 
vielä paremmin uusasiakashankintaan. Yhteistyömme jatkuu edelleen. 

• Rantala Tax & Law Oy, yrittäjä Tiina Rantala, 050 549 2000, tiina@rantalataxlaw.com. Tiina Rantala on 
huippujuristi verotus- ja sopimuskuvioissa. Yrittäjällä on pitkän tähtäimen suunnitelma liiketoiminnan 
kasvattamiseksi. Olemme tehneet tälle liiketoiminnalle soveltuvaa myynnin, verkostoitumisen ja markkinoinnin 
strategista suunnittelua. Yhteistyö jatkuu edelleen. 

mailto:kaija.tervala@rezulto.fi
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Referenssiasiakkaita
• Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Kiinko, tj Jarno Tuimala, 040 726 5346, jarno.tuimala@kiinko.fi: Uusien 

koulutusohjelmien myynnillinen konseptointi, argumentointi, puhelinmyyntityö sekä kuntiin kohdistuneet 
myyntikampanjat suunnitteluineen. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on KiRa EMBA -koulutusohjelman 
menestyksellinen myyntityö. Olen toiminut tässä myynnin tekijänä, myynnin suunnittelijana sekä johdon 
sparraajana. Tulokset ovat olleet merkittäviä. Yhteistyö on kestänyt seitsemän vuotta ja jatkuu edelleen.

• Helsinki Hospital, Tj Meeri Muikku, 040 661 8588. Tässä oleellisena asiana oli myynti- ja vaikuttamisprosessin 
rakentaminen. Kävimme läpi erilaisia järjestelmiä potentiaalien btob-asiakkaiden löytämiseksi. Päivitimme 
uutiskirjeiden kohderyhmiä ja määrittelimme sairaalalle oman CRM-järjestelmän. Istutimme digitaalisuuden 
myynti- ja vaikuttamisprosessin osaksi. Resurssoimme sairaalalle Huippumyyjiltä yhden henkilön tekemään 
viestinnällistä puhelintyöskentelyä potentiaaleille yhteistyökumppaneille. Helsinki Hospital on sittemmin myyty 
Terveystalolle. 

mailto:jarno.tuimala@kiinko.fi
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Huippumyyjät Oy  

• Huippumyyjät on perustettu 2015. 

• Tarjoan myynnin tekemistä, valmennusta, sparrausta, strategista ja operatiivista suunnittelua  
uusasiakashankintaan, lisämyyntiin, myynnin johtamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.  
Erityisen vahvana osa-alueena on uusasiakashankinta ja lisämyynti ja sitä kautta kannattava kasvu. 
Kun pystyn auttamaan asiakastani kannattavassa kasvussa, olen onnistunut. 

• Tärkeimpänä teemanani on asiakkaideni yritystoiminnan kannattava kasvu. 

• Huippumyyjät on saanut korkeimman AAA -luottoluokituksen. 

• Toimin myös  Ely-keskuksen pk-yritysten kehittämiskonsulttina teemalla markkinointi ja asiakkuudet. 

• Olen hankkinut mittavan ja tuloksia tuottavan kokemukseni toimiessani SOL-konsernissa yli 20 vuotta 
erilaisissa myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja johdon tehtävissä sekä viimeiset 7 vuotta myynnin 
valmentajana ja konsulttina btob-genressä. 

• Pystyn toimimaan kaikilla toimialoilla, kun kysymyksessä on btob-liiketoiminta kotimaan markkinoilla. 

• www.huippumyyjat.fi

http://www.huippumyyjat.fi/
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Myynnillisin terveisin 
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