
 Palvelukuvaus - Service description 

 

B2B myynnin tehostaminen - tarjousten voittoprosentin kasvattamiseen 
 

Kohderyhmä: Kaikki B2B kauppaa tekevät yritykset, koosta ja toimialasta riippumatta 

Sisältö: Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma + käytännön toimenpiteet myynnin tehostamiseksi. Hyödynnämme 

kehitystyössä Lean-myynnin menetelmää, jonka julkaisimme 2019 syksyllä kirjan ja laajan koulutusohjelman kautta (kts. Lean-

myynnin koulutukset). Tässä innovatiivisessa menetelmässä pureudumme kohderyhmien ostoprosessiin ja ostokriteereihin 

sekä hyödynnämme edistyksellistä analytiikkaa yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien juurisyiden löytämiseksi. 

Kokonaisuuteen kuuluu seuraavat asiat 

• Itseopiskelua varten yritys saa taustamateriaaliksi Lean-myynnin UUTUUS-kirjan kaikille myyjille. 

• Käytännön toteutus: Tehostamisprojekti toteutetaan tyypillisesti kerran viikossa tapahtuvien 2-4 tunnin tapaamisten 

kautta (näistä sovitaan erikseen). Pyrimme tekemään myös tapaamiset mahdollisimman tehokkaasti ja 

hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä (esim. Skype). Tapaamisten välissä on sopivasti kotitehtäviä, 

esimerkiksi tiedon keräämistä. 

• Kehittämissuunnitelmaan kuuluu seuraavat asiat 

o Yrityksen markkinoinnin ja myynnin nykytilan kartoitus 

o Ongelmien kartoitus ja niiden juurisyiden selvittäminen 

o Ulkopuolinen näkemys juurisyistä ja miten niitä kannattaa lähteä ratkaisemaan 

• Käytännön toimenpiteet pitävät sisällään seuraavat asiat (tarkennetaan kartoituksen jälkeen) 

o Kohderyhmien selkeytys/määrittely  

o Kohderyhmien ostoprosessin ja kriteerien kartoitus 

o Oman (kohderyhmäkohtaisen) myyntiprosessin rakentaminen 

o Lopputuloksena opit tekemään myynnissä 1) oikeita asioita 2) oikeaan aikaan ja 3) oikeaa kanavaa pitkin 

o Opit myös mittaamaan ja optimoimaan myyntiprosessin tehokkuutta (tarjousten voittoprosentti) 

o Mikäli yrityksellä on tietoa ~30 voitetun/hävityn tarjouksen syistä, otamme käyttöön Lean-myynnin 

kojelaudan (kts demo) 

o Mikäli yrityksellä on CRM-järjestelmä käytössä, käymme läpi siihen tarvittavat parannukset 

• Referenssejä 

o Lean-myynnin menetelmä on kehitetty 2014-2019 aikana yli 100 suomalaisen yrityksen myynnin 

kehittämisprojektien kautta. Mukana kymmeniä mikroyrityksiä eri toimialoilta ja myös kansainvälinen 

suuryritys. Lean-myynnin menetelmän kehittämiseen on myös saatu Business Finlandin rahoitusta. 

o ”Projektin aikana First Wave Oy:n tarjousten voittoprosentti nousi huimat 28% ja sen laskennalliset hyödyt 

ovat ~52 000 € per vuosi. Yksinyrittäjälle tämä on huikea parannus entiseen.”, Mika Rohula, First Wave Oy, 

Lahti. 

o ”Ajanjaksolla joulukuu–elokuu tarjousten voittoprosentti on ollut HUIKEAT 94%!!! Tuo on nostanut meidän 

kokonaisprosenttia 67%:sta 75%:iin. Upeaa!!”, Tanja Kärki, SinunTilit Oy, Vihti 

o ”Lean-ajattelun liittäminen myyntiprosessin kehittämiseen on uutta, ja sen oppiminen ja käyttöönotto 

yrityksen myyntiprosessissa luo kilpailukykyä. Halusimme tarjota asiakkaillemme mahdollisuutta 

ylivertaiseen osaamisen kehittämiseen.”, Sari Herrala, kouluttaja, Taitotalo (ent. AEL) 

o ”Jos noudatamme prosessia kurinalaisesti ja tuomme tarkkaa tietoa, Lean-myynti tuottaa meille 

huomattavat hyödyt (todellinen Harward-case)”, Vatche Beujekian, myyntitiimin vetäjä, Nokia Networks. 

 

Lue lisää Lean-myynnistä ja koulutuksista ja kysy lisätietoa: 

 

Antti Leijala (LinkedIn) 

UltraLeanBusiness Oy Ltd, www.lisäämyyntiä.com  

antti.leijala@ultraleanbusiness.com / +358 400 398985 

https://blogi.lisäämyyntiä.com/p/lean-myynnin-koulutukset.html
https://blogi.lisäämyyntiä.com/p/lean-myynnin-koulutukset.html
https://youtu.be/vs0BE4Yo7tQ
https://blogi.lisäämyyntiä.com/p/lean-myynnin-koulutukset.html
https://www.linkedin.com/in/anttileijala/
http://www.lisäämyyntiä.com/
mailto:antti.leijala@ultraleanbusiness.com
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Improving the efficiency of B2B sales in order to get a better offer win rate  
 

Target group: All business doing B2B sales regardless of the size and field  

Content: A tailored development plan + the practical measures to improve sales. During the cooperation, we utilise the Lean 

Sales method, which we published in 2019 with a book and a training program (Lean-sales Academy). This innovative method 

focuses on the buying process and buying criteria of the target groups and utilises advanced analytics in finding the root 

causes of the strength and weaknesses of the business.   

The service includes the following:  

• Self-studying for which the company will receive a copy of the new book Lean Sales for every sales person.  

• Practical implementation: The project will typically be implemented by weekly meetings of 2-4 hours each (these will 

be agreed separately). We will try to keep meetings as efficient as possible, and if possible, can utilise Skype or 

other long-distance communication tools. Between the meetings there will be homework, for example on data 

collection.  

• The development plan includes the following  

o Defining the current state of the company’s marketing and sales activities 

o Finding out problem areas and the root causes for them  

o Getting an outside-in view on the root causes and an opinion how to start solving those areas  

• The practical measures include the following (this will be finetuned after the evaluation stage)   

o Defining/clarifying target groups 

o Defining the buying process and criteria of the target group   

o Building own (target group-specific) sales process 

o As the end result, you will learn to do 1) the right things 2) at the right time 3) in the right channel in your 

sales. 

o You will also learn to measure and optimise the effiency of the sales process (the offer win rate)  

o If your company has data about the reasons of ~30 won/lost offers, we will use the Lean-sales Dashboard 

(see demo) 

o If your company uses a CRM system, we will go through the necessary improvements 

• References 

o The Lean sales method has been developed during 2014-2019 through sales development projects of over 

100 Finnish companies. These companies include micro companies from different fields as well as an 

international large corporation. The development of Lean Sales method has received funding from 

Business Finland.  

o ”During the project, the win rate of First Wave Oy’s offers increased a whopping 28%, which means about 

52 000 € increase per year. For a sole trader, this is a great improvement.” Mika Rohula, First Wave Oy, 

Lahti. 

o ”Between December and August, the win rate has been an impressive 95%!! It has improved our overall 

win rate from 67% to 75%. Great work!!” Tanja Kärki, SinunTilit Oy, Vihti 

o ”Using Lean thinking to improve the sales process is new and learning and implementing Lean into the 

company’s sales process improves competitiveness. We wanted to offer our customers a chance to 

improve their knowledge to a completely new level.”  Sari Herrala, trainer, Taitotalo (ent. AEL) 

o ”If we adopt a discipline and provide accurate information, Lean-sales will have substantial impact (A 

Harward Case)”, Vatche Beujekian, customer team head, Nokia Networks. 

 

Read more about Lean sales and training and contact for more information:  

 

Antti Leijala (LinkedIn) 

UltraLeanBusiness Oy Ltd, www.ultraleanbusiness.com  

antti.leijala@ultraleanbusiness.com / +358 400 398985 

https://blogi.lisäämyyntiä.com/2020/02/ultraleansales-academy.html
https://youtu.be/m_oDWQuA-yw
https://blogi.lisäämyyntiä.com/2020/02/ultraleansales-academy.html
https://www.linkedin.com/in/anttileijala/
http://www.ultraleanbusiness.com/
mailto:antti.leijala@ultraleanbusiness.com

