
ONNISTU SIINÄ MISSÄ OLET HYVÄ! UUTTA KOKONAISVALTAISTA NÄKEMYSTÄ YRITYKSEN PITKÄN AIKAVÄLIN
KEHITTÄMISEEN - OIKEALLA ASENTEELLA JA OSAAMISELLA.

KONTAKTIVERKKO SUOMI OY

KontaktiVerkko Suomi Oy on vuonna 2008 perustettu lahtelainen myynnin ja
markkinoinnin asiantuntijayritys, joka on erikoistunut toimimaan yritysten vierellä

liiketoiminnan kehittämisen eri vaiheissa käytännönläheisesti. 
 

KontaktiVerkon ydinosaamista ovat myynnin ja markkinoinnin kehittäminen,
tuotteistaminen markkinaselvitykset, asiakastarvekartoitukset, sekä hankkeiden

valmistelu ja eri rahoitusten selvittäminen.
 

KontaktiVerkko on toiminut ELY:n Yritysten Kehittämispalveluiden tuottajana
vuodesta 2010 lähtien. KontaktiVerkko toimii ELY:n asiantuntijana

konsulttituotteissa Markkinointi ja asiakkuudet sekä Innovaatioiden
kaupallistaminen.
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Konsultoinnin kesto: 4 kuukautta.
Aloituspalaveri: kartoitetaan asiakasyrityksen nykytilanne, tavoitteet,
vahvuudet, kehittämisen kohteet ja sovitaan palaverikäytäntö.
Tarkat toimenpiteet vaihtelevat palvelupaketin valinnan ja asiakkaan
tilanteen mukaan. Tarkemmat palvelupakettikohtaiset toimenpiteet ovat
lueteltuna niiden kuvauksessa. 
Konsultoinnin aikana asiakas saa kattavan tilanne katsauksen, uutta
näkökulmaa, konkreettiset askeleet ja aikataulu toiminnan
kehittämiselle, asiantuntijoiden avun ja verkoston sekä tiedon
mahdollisista rahoitusvaihtoehdoista.
Asiakas saa kattavan raportin konsultoinnin lopuksi.
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ASIANTUNTIJAT
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Kirsi Vuollet, HHJ, CMC (korkein liikkeenjohdon konsulttien 
kansainvälinen sertifikaatti). 

Kirsi on toiminut ELYn sertifioimana Myyntiteho-valmentajana 2010 alkaen sekä
2013 alkaen ELYn Yritysten kehittämispalveluiden palveluntarjoajana
Markkinointi ja asiakkuudet sekä Innovaatioiden kaupallistamisen osalta. 

Hän on tehnyt asiakastarvekartoituksia ja myyntiä 
vuodesta 1995 lähtien useiden eri tuotteiden ja toimialojen 
osalta. Hän on tuotteistanut Startup-yritysten tuotteita sekä selvittänyt eri
rahoitusvaihtoehtoja tuote- ja palvelukehittämisen tueksi ja koordinoinut
hankkeita. Kirsi Vuollet on kouluttanut asiakashankintaa, asiakkuudenhoitoa
myyntiä ja markkinointia useissa eri oppilaitoksissa, yrityksissä ja
kehitysyhtiöissä.

Kirsi on idearikas ongelmaratkaisija!

Vastuu asiantuntija - Kirsi Vuollet Muut asiantuntijat

Emmi Laaksonen - Projektikoordinointi ja
markkinointi (KontaktiVerkko)

Emmi on Kansainvälisen kaupan tradenomi. Hän
omaa tietoutta mm. verkkosivuille, uutiskirjeisiin,
blogiin ja sosiaaliseen mediaan tekstisisällön
tuottamisesta suomeksi ja englanniksi,
markkinakartoitusten tekemisestä sekä
markkinoinnin digitaalisten työkalujen
hyödyntämisestä.

Suomentuotekehitysyhdistys ry:n asiantuntijoita
käytetään uuden idean kaupallistamisen
arvioinnissa.



ONKO TARVETTA KÄYNNISTÄÄ TAI TEHOSTAA YRITYKSESI
TUOTTEIDEN/PALVELUIDEN MYYNTIÄ? SÄÄSTÄ AIKAA

ULKOISTAMALLA MYYNNIN SPARRAAMINEN.

MYYNNIN TEHOSTAMINEN
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Selvitetään, kuka on asiakas ja mitä arvoa tuotamme
heille. 

Ovatko tuotteet ja palvelut valmiina myyntiin vai
pitääkö niitä vielä kehittää tai tuotteistaa?

Suunnitellaan, miten yrityksen markkinointi tukee
myyntiä sekä miten myyntiä tehdään ja organisoidaan. 

✓ Viikoittaiset tilanne katsauspalaverit; sparraus, 
    tavoitteiden asetus, aikataulutus ja ongelman ratkaisu
✓ Suunnittelupalaveri, tavoitteiden määrittely
✓ Myyntiprosessin analysointi asiakkaan 
     ostoprosessina; ennen, aikana, jälkeen 
✓ Nykyisten ja uusien asiakkaiden määrittely sekä 
     kilpailijoiden läpikäynti
✓ Kirkastetaan tuotteiden ja/tai palveluiden 
    ominaisuudet, edut ja hyödyt
✓ Markkinointikanavien ja verkkosivujen analyysi ja 
     toimenpiteet
✓ Kirkastetaan jakelutiet, verkostot ja kumppanit
✓ Luodaan alustava myyntiprosessi ja valitaan myynnin 
     työkalut
✓ Tehdään/päivitetään myyntisuunnitelma.

TOIMENPITEET:



OLETKO LAAJENTAMASSA TOIMINTAA SUOMESSA VAI PYRITKÖ KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE?

MARKKINASELVITYS KAUPALLISTAMISEN TUEKSI
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✓ Suunnittelupalaveri, tavoitteiden määrittely 
✓ Tutustutaan tuotteisiin, palveluihin ja asiakkuuksiin 
✓ Selvitetään kilpailuetusi
✓ Tehdään kilpailija-analyysia ja selvitetään kilpailutilanne markkinoilla 
✓ Selvitetään valitun markkinan toimijat ja sen koko
✓ Selvitetään kohdemaan yhteistyökumppanit ja jakelutiet
 ✓ Suunnitellaan kaupallistamisen tavoitteet alustavat toimenpiteet 
✓ Selvitetään eri tukivaihtoehdot kansainvälistymiselle.

Millä tuotteilla ja palveluilla haetaan kasvua Suomesta tai ulkomailta? Ketkä ovat
kilpailevia asiakkaita ja miten erotumme kilpailijoista? Mitä markkinatietoa
tarvitsemme suunnittelun ja päätöksenteon tueksi? Minkä strategian valitsemme
valitun kohdemarkkinan osalta? Näihin ja muihin toimintasi laajentamiseen
tarpeellisiin kysymyksiin selvitämme vastaukset palvelussa.

TOIMENPITEET:



UUSI LIIKEIDEA? TARVITSETKO MYYNNIN, MARKKINOINNIN JA
UUTUUSARVON ARVIOINTIIN APUA?

IDEAN KAUPALLISTAMINEN
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KontaktiVerkko toimii yhteistyössä
Suomentuotekehitysyhdistys ry:n kanssa. Molemmilla
on vankka kokemus liikeideoiden myyntipotentiaalin
arvioinnista ja innovaatioiden kehittämisestä.

 Arvioidaan ideasi, selvitetään kaupallistamisen
vaihtoehdot ja suunnitellaan sille toimiva myynti ja
markkinointisuunnitelma.

✓ Suunnittelupalaveri, tavoitteiden määrittely
✓ Idean arviointi - kehitys ideoiden läpikäynti, jos tarpeen 
✓ Uutuusselvitys (tarkistetaan, ettei idean elementeistä mikään 
     loukkaa toisten olemassa olevia aineettoman omaisuuden 
     oikeuksia)
✓ Myyntiprosessin analysointi asiakkaan ostoprosessina; ennen, 
    aikana, jälkeen 
✓ Nykyisten ja uusien asiakkaiden määrittely sekä kilpailijoiden 
    läpikäynti
✓ Kirkastetaan tuotteiden ja/tai palveluiden ominaisuudet, edut 
     ja hyödyt
✓ Markkinointikanavien analyysi ja toimenpiteet
✓ Kirkastetaan jakelutiet, verkostot ja kumppanit
✓ Luodaan alustava myyntiprosessi ja valitaan myynnin työkalut
✓ Tehdään/päivitetään myynnin käsikirjoitus
✓ Tilanne katsauspalaverit etänä koko projektin ajan (4 kk).

TOIMENPITEET:




