
Lahden kaupungin
mikroyritysten yrityspalveluseteli 2020

Palvelukuvaus
Näkemystehdas MBE



Sparrauspaketti tulokselliseen markkinointiin 

Vahvan ja ammattitaitoisen markkinoinnin avulla kasvatetaan yrityksen 
näkyvyyttä sekä luodaan edellytykset myynnin ja markkinaosuuden kasvulle. 
Kun perusta on vahva ja kunnossa, on mahdollista toimia suunnitelmallisesti, 
tehokkaasti ja tuloksellisesti. Aloittaminen voi olla haastavaa ja tarvitaan 
suunnitelma, miten lähteä etenemään tavoitteita kohti. 

Tuloksellisen markkinoinnin sparrauspaketin tarkoituksena on luoda tehokkaita 
toimintatapoja yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen sekä 
yrityksen laajentamiseen. Lopputuloksena saadaan listaus tarvittavista 
toimenpiteistä toteutusjärjestyksessä, joilla toimintaa lähdetään kehittämään 
kohti määritettyjä tavoitteita.



Sparrauspaketti tulokselliseen markkinointiin 

Myynnin ja markkinoinnin toimenpidesuunnitelman luominen aloitetaan 
ennakkokyselyllä. MBE toimittaa asiakkaalle sähköisen ennakkokyselyn, jonka 
avulla kerätään taustatietoa ja tutustutaan asiakkaaseen. Näin päästään 
tehokkaasti vauhtiin ja aloituspalaverissa on mahdollista keskittyä asiakkaan 
kannalta olennaisimpiin ja tärkeimpiin asioihin. 

Aloituspalaveri toteutetaan sparraavassa hengessä ja syvennytään asiakkaan 
liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. Näin saadaan tietoa markkinasta, asiakkaan 
markkinoinnin nykytilanteesta ja tähän mennessä tehdyistä toimenpiteistä. 
Lisäksi kuullaan asiakkaan myynnin jakelukanavista, kohderyhmistä ja 
nykyisistä asiakkaista.



Sparrauspaketti tulokselliseen markkinointiin 

Aloituspalaverista kerättyjen tietojen ja kevyen tilanneanalyysin pohjalta 
luodaan toimenpidesuunnitelma markkinoinnin tehostamiseksi. 
Suunnitelmassa listataan tarvittavat toimenpiteet myynnin ja markkinoinnin 
kehittämiseen toteutusjärjestyksessä listattuna. Toimenpiteet määritetään sen 
mukaisesti, mitkä tukisivat parhaiten asiakkaan yrityksen toimintaa ja 
tavoitteita. Kun selkeä ja konkreettinen suunnitelma on valmis, on mahdollista 
edetä vauhdikkaasti ja johdonmukaisesti kohti tuloksia!

Kun olette päässeet vauhtiin, voitte halutessanne vielä hyödyntää pakettiin 
kuuluvaa jatkosparrausta, 2 x 0,5 h puhelua asiantuntijamme kanssa. 



Tuloksellisen markkinoinnin sparrauspaketti 
sisältää:
• Ennakkokysely / alkukartoitus 
• Aloituspalaveri (2h) 
• Tilanneanalyysi
• Ehdotukset ja toimenpidesuunnitelma markkinoinnin tehostamiseksi
• Toteutuksien sparraus tarpeen mukaan, 2 x 0,5 h puhelu asiantuntijamme 

kanssa



YRITYSESITTELY

Näkemystehdas MBE Oy







FAKTOJA 
Näkemystehdas MBE Oy
• Y-tunnus 2111759-0
• Perustettu 1984
• 10 asiantuntijan joukko käytettävissä

– Strategiat ja näkemykset
– Data-analytiikka ja tuloksellisuus
– Sisällöntuotanto
– Visuaalisuus

• Liikevaihto noin 574 000 (2019)



ASIAKKUUDET
• Suurin osa asiakkaistamme on B2B-yrityksiä, joiden auttaminen onkin 

vahvuutemme.
• Asiakkuuksiamme ovat esim. Meconet, Suomen Kaasuenergia, Anstar, 

Heinolan Sahakoneet, Cembrit ja Peltisepänliike Pääkkönen.
• Asiakkuutemme ovat pitkäaikaisia ja olemme saaneet erinomaista 

palautetta kyvystämme tuottaa lisäarvoa.





Työskentelytavat
Meillä on tapana innostua!

Työskentelemme tehokkaissa, tarpeen mukaan kootuissa tiimeissä. Opettelemme huolellisesti 
tuntemaan asiakkaamme ja heidän toimialansa. Meillä onkin tapana sukeltaa syvälle 
asiakkaan toimintaan, jotta teemme varmasti oikeita asioita ja osaamme ennakoida niiden 
vaikutukset.

Käytännöt voimme sopia joustavasti yhdessä ja me pidämme sovituista asioista ja 
aikatauluista kiinni. 

Asiakkuudelle nimetään yksi pääyhteyshenkilö, joka tietää projektien vaiheet ja 
huolehtii aikatauluista ja yksityiskohdista. Palavereissa on ko. palaverin aiheeseen 
liittyviä henkilöitä tarpeen mukaan.

Tutustu asiantuntijoihimme https://mbe.fi/asiantuntijat/

https://mbe.fi/asiantuntijat/


SUOSITUKSIA

”On ollut mukava työskennellä toimiston kanssa, joka oikeasti on kiinnostunut 
yrityksestä ja sen toiminnasta. MBE:llähalutaan tuottaa mahdollisimman suurta 
lisäarvoa yritykselle.”
Tero Viljakainen, Anstar

”MBE on joustava ja proaktiivinen toimija. He pitävät lupauksensa ja tekevät 
parhaansa edistääkseen tavoitteidemme toteutumista. MBE reagoi nopeasti 
muutoksiin ja toiveisiimme ja on heti valmis toimimaan nopeallakin aikataululla. 
Kommunikointi on vaivatonta ja mukavaa.”
Pekka Karinen, Suomen Kaasuenergia



SUOSITUKSIA

”Yhteistyön sujuvuus ja tuloksellisuus on meille Meconetissa tärkeää. 
Tähtäämme kansainväliseen kasvuun ja siellä menestyminen vaatii fokusointia 
ja ammattimaista lähestymistä. MBE on auttanut meitä mm. ydinviestin 
kiteyttämisessä, sisältöjen ja markkinointimateriaalin tuotannossa sekä 
yritysilmeen terävöittämisessä. MBE:n kanssa on miellyttävää työskennellä ja 
projektimme ovat edenneet aina oikein hyvin.”
Markku Kuismin, Meconet



SUOSITUKSIA

”Saimme MBE:n Tehostartista kattavat analyysit ja brändistrategian, jotka 
edistävät liiketoiminnallisia tavoitteitamme. MBE:n porukan strateginen ja 
rivakka ote sekä luovuus ja ideointikyky siivittivät Tehostartin kunnolla vauhtiin. 
Tykkäämme siitä, että omaa aikaamme kunnioitetaan. Meiltä kysytään omasta 
osaamisestamme, ja kaiken muu hoidatte te. Kaikki on tehokkaampaa, kun 
tehdään tällä tavalla -ja paljon helpompaa, kun asiat ovat yhden napin alla. 
Tämä yritys on meidän lapsemme, joka on ollut helppo jättää teidän käsiinne.”
Seppo ja Nina Pääkkönen, Peltisepänliike Pääkkönen









Tarjoajan yhteystiedot ja 
kilpailuttamisen yhteyshenkilö:

Johanna Heinonen
johanna.heinonen@mbe.fi

p. 044 5535 175
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