
Tamorassa me rakennamme ajasta ja paikasta riippumatonta työkulttuuria keskeisinä teemoina

Suomen kilpailukyky yritysten menestystä rakentaen ja hyvinvointiyhteiskunnan saavutusten

turvaaminen.  Näin olemme toimineet vuodesta 2010 alkaen. Kesäkuussa 2019 päättyneen

tilikautemme liikevaihto oli n. 2 M€. Kiinteästi meihin omistajuuden tai palkkasuhteen kautta

sitoutunutta henkilöstöä on n. 20, olemme henkilöstömme omistama yhtiö. Asiantuntijajoukkomme

laaja osaaminen on suunnattu tässä hetkessä, keväällä 2020 koronaepidemian keskellä, erityisesti

pienten yritysten auttamiseen. Miten tässä tilanteessa luodaan uutta liiketoimintaa ja rakennetaan

siltaa koronan jälkeiseen aikaan? 

 

Ajatuksemme on rakentaa erittäin vaikuttavaa asiantuntijapalvelua kestävän kasvun ja hyvinvoinnin

hengessä. Opimme yhdessä vuoropuhelussa asiakkaiden kanssa. Meillä on hyvin yksinkertainen

lupaus itsellemme, asiantuntijoillemme ja asiakkaillemme: fiksuja hommia fiksujen ihmisten kanssa.

Olemme vahvoja asiakkuuksien, palveluiden, prosessien, liiketoiminnan kehittämisen ja menestystä

mahdollistavan johtamisen asiantuntijoita. Olemme tottuneet johtamaan muutosta ja muutoksessa.

Monipaikkaisesti ja monikanavaisesti työelämän ja digitalisaation murroksessa. 

 

Uskomme uudistumiseen ja kokeilukulttuuriin, teknologian hyödyntämiseen, uuteen johtamis-

kulttuuriin sekä yksityisen ja julkisen vahvaan yhdessä tekemisen kulttuuriin. Uskomme seutujen

menestykseen, onhan yksi neljästä strategisesti valitusta asiakassegmentistämmekin koko olemassa

olomme ajan ollut Seutujen menestystä rakentavat kasvuyritykset. 

 

Toimimme hyvin yhteiskuntavastuullisesti, kannamme taloudellista vastuuta, sosiaalista vastuuta ja

ympäristövastuuta. Tavoittelemme liiketoiminnassamme +0 tulosta ja olemme sen kaikkina

tilikausinamme saavuttaneet.

 

Emme käytä palvelun tuottamisessa alihankintaa.
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Selkeitä, asiakaslähtöisesti tuotteistettuja tuotteita ja palveluja on helppo myydä. Se

poistaa asiakkaalta ostamiseen liittyvää riskiä - palvelu vastaa ostajan tarpeita.

Havaitsemme yhdessä asiakkaan kanssa markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja  tarpeita

ja ideoimme liiketoiminnallisesta näkökulmasta asiakkaan nykyisten tai uusien

palvelujen ja tuotteiden tuotteistamista näitä vastaaviksi. 

 

Määrittelemme asiakasryhmät ja valitsemme sopivimmat keinot, joilla tuote tai palvelu

tuodaan näkyväksi asiakkaalle. Kirjoitamme asiakaslupauksen palvelulle tai tuotteelle -

mikä on se ylivertainen syy  miksi asiakas tekisi ostopäätöksen. Konseptoimme palvelun

tai tuotteen käytännön toimenpiteiksi. 

 

Hinnoittelemme soveltuvimmalla strategialla ja blueprinttaamme palvelun, jotta

saamme siitä mahdollisimman asiakasystävällisen. Työskentelemme työpajatyyppisesti

palvelumuotoilua soveltaen yhteisellä vuorovaikutuksen kentällä, jonne kaksi

asiantuntijaamme tuo oman osaamisensa ja asiakas oman ainutlaatuisen

tietämyksensä yrityksestään.


