
Me Derecossa
autamme yritystäsi 
fiksuilla 
kehittämistoimenpiteillä 
menestymään 
myynnissä ja 
erottumaan 
markkinoinnissa

1. Hyödyn myymisen malli  

2. Myynnin toimintamallin uudistaminen tai 
rakentaminen 

3. Myynnin ja markkinoinnin strategia 

Eri palvelupakettien sisältöjä voi yhdistellä yhdeksi 
kokonaisuudeksi.



Taustaa Derecosta ja referenssejämme:

https://www.dereco.fi/fi/referenssit.html

• Dereco on Päijät-hämäläinen pk-yritysten kehittämiseen 
erikoistunut yritys, meillä on osaamista niin kasvusta, 
kannattavuudesta kuin uudistumisesta. Olemme auttaneet 
yrityksiä kulttuurimuutoksissa, johtamisessa, strategiassa ja 
myynnin kasvattamisessa sekä olleet selvittämässä, mitkä 
kehittämisen tavat ovat toimivia erityisesti kasvuhakuisille 
pk-yrityksille Lahden ja ympäristökuntien alueella.

• Olemme ELYn hyväksymä kehittämispalveluiden 
puitesopimustoimittaja myynnin, markkinoinnin ja 
asiakkuuksien kehittämisessä sekä johtamisen ja 
henkilöstön kehittämisessä. 



Tekijät, Kirsi Mäkinen  ja 
Pasi Sillanpää

• Kirsi on kehittänyt yritysten liiketoimintaa, myyntiä ja markkinointia
sekä valmentanut ja sparrannut johtoa ja henkilöstöä. Kirsillä on 
vuosien kokemus kotimaisten ja kansainvälisten asiakkuuksien
kehittämisestä, myyntistrategioista ja markkinoinnista, sekä käytännön
vahvaa myyntikokemusta, joten hän tietää myynnin harjanteet kuin
suvannot☺

• Pasi on ollut toimitusjohtajana digitaalisen markkinoinin yrityksessä
ja erityisen vahvaa osaamista hänellä on myynnissä ja markkinoinnissa
sekä johtamisessa ja strategioissa. Kasvustrategiat ovat hänen
erikoisosaamistaan ja kilpailijoista erottuvien myynti- ja 
markkinointikonseptien kehittäminen. Hän on ollut myös Kasvu
Openissa sparraajana.



Miten lähdetään liikkeelle?

Ennen varsinaisen palvelupaketin toteuttamista ja tekemistä 
sovitaan asiakkaan kanssa noin 2 - 3 tunnin tapaaminen, jossa 
kiteytetään asiakkaan tavoitteet ja haluttu lopputulos, sovitaan 
kehittämissuunnitelman sisältö, toimenpiteet ja aikataulut.

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

• Tapaamisessa käydään läpi laajasti se tieto, jonka perusteella 
voidaan ehdottaa kehittämistoimenpiteitä, jotka auttavat parhaiten 
pääsemään asiakkaan toivomaan tavoitteeseen ja lopputulokseen. 

• Asiakkaalle voidaan koota eri palvelupaketeista juuri hänen 
tarpeitaan palveleva kehittämispaketti, kokonaisuus.

• Edellisten toimenpiteiden jälkeen asiakkaan kanssa sovitaan 
kehittämistyön askelmerkit, eteneminen ja yhteydenpito prosessin 
aikana. 

• Kehittämistyön jälkeen asiakkaan kanssa käydään tehty työ ja 
tulokset tarkkaan läpi ja asiakkaan palaute toteutetusta työstä.

• Lopputulos: me uskomme, että asiakas on saanut enemmän kuin 
odotti ja on erittäin tyytyväinen saamaansa lopputulokseen.



Myynnin ja markkinoinnin palvelupakettimme
1. HYÖDYN MYYMISEN MALLI

• Tämän avulla saatte muutettua 
palvelulupauksenne sellaiseksi, että se on 
relevantti ja sykähdyttää asiakasta. Hiomme 
myynti- ja markkinointilupauksen sellaiseksi, 
että se vastaa asiakkaan tarpeisiin entistä 
paremmin.

• Palvelun sisältö:

• Asiakastarpeen tunnistaminen haastatteluilla. 
Selvitämme asiakkaiden todelliset tarpeet ja 
ostomotiivit.

• Asiakkaan kaipaaman hyödyn rakentaminen. 
Määrittelemme mitä asiakkaalle luvataan. 

• Myyntilupauksen muodostaminen 
ominaisuus-etu-hyöty mallin pohjalta. Mallia 
on käytetty menestyksekkäästi useissa 
asiakasyrityksissä.

• Asiakasta kiinnostavan myyntitarinan 
luominen. Tiivistämme myyntilupaukset 
johdonmukaiseksi ja mieleen jääväksi 
tarinaksi, jota voidaan käyttää niin 
myyntipuheissa kuin markkinoinnissa. 

• Tämä palvelu sopii teille erityisesti, jos 
tiedätte, että tuotteenne/ palvelunne on 
periaatteessa ihan kunnossa, mutta sen 
myymisessä on silti haasteita.

2. MYYNNIN TOIMINTAMALLIN 
RAKENTAMINEN / UUDISTAMINEN

• Autamme hyödyntämään käytettävissä olevia 
työkaluja paremmin ja ohjaamaan myyntiä 
asioihin, joista tulee enemmän tuloksia. 
Erityisesti kiinnitämme huomiota siihen, miten 
myynnin osaaminen hyödynnetään 
mahdollisemman tehokkaasti.

• Palvelun sisältö:

• Myynnin toimintatapojen tunnistaminen ja 
vahvuuksien/ heikkouksien analyysi sekä 
parannusehdotukset niiden pohjalta.

• Toimintamallin parantaminen havaintojen 
pohjalta.

• Digitaalisen markkinoinnin strategian 
rakentaminen.

• Myynnin ja markkinoinnin perehdyttäminen 
luodun mallin tulokselliseen käyttöön. 

• Tämä sopii kaikille yrityksille, joiden haaste 
liittyy myynnin ja markkinoinnin tehokkuuteen 
ja työtehtäviin. Erityisesti, jos ette ole vielä 
päässeet kunnolla hyödyntämään digitaalisia 
myynti- ja markkinointivälineitä. 

3. MYYNNIN JA MARKKINOINNIN STRATEGIA

• Jos teiltä puuttuu kokonaan toimiva myynnin 
strategia tai nykyinen ei enää toimi. 
Strategiassa kiinnitämme huomiota siihen, että 
suunnitelma auttaa saavuttamaan 
mahdollisimman vähällä työllä mahdollisimman 
hyvät tulokset.

• Palvelun sisältö:

• Asiakaskuuntelu ja sen pohjalta tehtävä 
markkina-analyysi. Mitä asiakkaat odottavat ja 
mitä he eivät tällä hetkellä saa riittävästi ja 
millaista lähestymistapaa he arvostavat?

• Asiakaskuuntelun pohjalta tehtävä arvio siitä, 
mitä meidän pitää muuttaa tavoitteissa, 
lähestymistavoissa ja asiakaslupauksessa.

• Strategian kiteyttäminen. Mitä lupaamme ja 
kenelle?

• Strategian valmentaminen yritykselle.

• Tämä sopii kaikille niille yrityksille, jotka ovat 
joutuneet uudenlaiseen kilpailuun tai ovat 
huomanneet, että asiakkaiden 
ostokäyttäytyminen on merkittävässä 
muutoksessa.

Voimme yhdistellä eri palvelupakettien sisältöjä, jotta paras lopputulos 
syntyy.



Kun valitset meidät 
yhteistyökumppaniksesi saat vahvaa 
monipuolista osaamista ja taatusti 
ylitämme odotuksesi! Laitetaan 
rattaat pyörimään ja homma 
pelittämään.

• Dereco, puh. 050 408 0400

• Kirsi Mäkinen, yrittäjä,  kirsi.makinen@dereco.fi

• www.dereco.fi

• https://www.dereco.fi/fi/palvelut/myynnin-
kasvattaminen.html

• https://www.dereco.fi/fi/referenssit.html

• https://www.dereco.fi/fi/palvelut.html

• https://www.dereco.fi/fi/palvelut/elyn-tukemat-
palvelut.html

mailto:kirsi.makinen@dereco.fi
http://www.dereco.fi/
https://www.dereco.fi/fi/referenssit.html
https://www.dereco.fi/fi/referenssit.html
https://www.dereco.fi/fi/palvelut.html


Me Derecossa autamme 
yritystäsi fiksuilla 
kehittämistoimenpiteillä 
menestymään myynnissä ja 
erottumaan 
markkinoinnissa.

KIITOS, että tutustuit meihin
ja jatketaan tästä. Ota
yhteyttä:
kirsi.makinen@dereco.fi
050 4080400

mailto:kirsi.makinen@dereco.fi

