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Valmennus Gongi on käytännönläheinen valmennustalo, joka puhuu PK-yritysten kieltä. Gongi antaa toimivia työkaluja 
ja valmentaa myyntitiimit sekä yrittäjät huippuyksilöiksi, jotka tietävät mistä asiakaskohtaamisissa on kyse. Jokaisen 
koulutuksen tulos täytyy näkyä joko tekemisen muutoksena tai kassavirran kasvuna – mikä kulloinkin tavoitteen on. 
Sparraukselle asetetaan siis aina tavoite, johon halutaan päästä.  Gongi on alalla nuori, kasvava toimija. Se uusi nimi, 
joka on tullut auttamaan yrityksiä menestymään. 

Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen on MBA, yrittäjä, tekijä sekä monitoimilainen myynnin asiantuntija. Työkokemusta 
on markkinoinnin suunnittelusta, konsernitason ketjuliiketoiminnan kautta oman kivijalkamyymälän ja sittemmin oman 
konsultointiyrityksen pyörittämiseen. Pien- ja ketjuyritystoiminnan moniosaajana Petra soveltaa ison maailman opit PK-
yritysten käyttöön ja saa yrityksesi menestymään paremmin. Tervetuloa työskentelemään Gongin kanssa! 

Petra Kärkinen, 0407455523, pk@valmennusgongi.fi, www.valmennusgongi.fi 

LI: petrakarkinen, FB: @valmennusgongi 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kehittämissuunnitelma 

Kehittämissuunnitelma sisältää seuraavat asiat: 

*Nykytilanteen analysointi, jolla selviää missä tilanteessa olemme nyt 

*Strategia, eli millaisista toimintatavoista ja kanavista kilpailuetumme rakentuu 

*Tavoitteet, jolla selviää mihin halutaan mennä ja mitä lähdetään tavoittelemaan 

*Mittarit, joilla määritetään yhdessä tavoitteiden toteutuminen 

*Ideointi, millaisin keinoin lähdetään kehittämistä tekemään 

*Toteutus ja raportoinnit 

*Seuranta 

 

Kehittämissuunnitelmaan varataan noin 2 työpäivää á 7 h. Kehittämissuunnitelmaan käytetään erilaisia 
työkaluja ja työpohjia sekä vuorovaikutteista otetta. 
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Palveluseteli - Lahti 

Kehittämissuunnitelma ja toimenpidevaihtoehdot 

 

8/2019 

 

Valmennus Gongi, Petra Kärkinen, 0407455523,  pk@valmennusgongi.fi, 2510860-8 

 

Käytännön toimenpide 1:  

Asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen koulutus 

Kuka on tärkein markkinointilähettilääsi? Henkilöstösi. Siksi heidän osaamistasonsa hiominen nykyaikaiselle 
ja oivaltavalle tasolle on tärkeää. Jokaisen rooli on tärkeä yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä. 

Asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen koulutus on yrityksille, jotka haluavat nostaa asiakaspalvelun 
kilpailutekijäkseen ja saada siitä markkinoinnillista hyötyä. Kehittämissuunnitelman perusteella aletaan 
käytännön hommiin. Koulutus on vuorovaikutteinen, jolloin ajatuksia ei vain syötetä osallistujille vaan niitä 
päästään oikeasti yhdessä miettimään ja omaksumaan. Liiketoiminnasta/tavoitteista ja organisaation 
rakenteesta riippuen koulutus voidaan pitää luokkahuonekoulutuksena tai siihen voidaan yhdistää 
henkilökohtaisen valmennuksen elementtejä. 

Asiakaspalvelu on todellinen taitolaji ja se kattaa yrityksen jokaisen toiminnon. Tämä sparraus on myös 
omalta osaltaan myyntikoulutus lisäten tietämystä asiakaspalvelun merkitystä ja sen luonnollisesta 
nivoutumisesta myynnin tekemiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat: mitä on nykyaikainen asiakaspalvelu, onko 
asiakaspalvelu myyntiä, miten asiakaspalvelu ja myynti kohtaavat, kenen vastuulla on asiakaspalvelu, miten 
asiakaspalvelu muuttuu euroiksi? 

Seuranta toteutetaan lähipäivien jälkeen sovitulla aikasyklillä. Palveluseteli arvoltaan 5000 € (alv 0%) 
sisältää yhdessä tehdyn kehittämissuunnitelman (arvio noin 2 päivää á 7 h) ja 5 lähikoulutuspäivää (á 7 h), 
esikartoitukset, seurannat ja raportoinnit. Päivien ei tarvitse olla peräkkäisiä vaan niiden sijoittelu 
määritellään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan, jotta kokonaisuudesta tulee toimiva. Hinta sisältää kaikki 
muut kulut toteutuksesta Lahden alueella, myös esikartoitukset, seurannat sekä raportoinnit. Koulutuksesta 
vastaa Valmennus Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Käytännön toimenpide 2:  

Tuloksellinen myyntityö – kasvata tuottavuutta oikeanlaisilla myyntitaidoilla 

Tässä toimenpiteessä uudistetaan yrityksen myymisen malli. Kehitetään yrityksen myynnin tuloksellisuutta 
sekä asiakasvaikuttavuutta suhteessa tavoiteltuihin asiakasryhmiin. Koulutus on vuorovaikutteinen, jolloin 
ajatuksia ei vain syötetä osallistujille vaan niitä päästään oikeasti yhdessä miettimään ja omaksumaan.  

Liiketoiminnasta/tavoitteista ja organisaation rakenteesta riippuen koulutus voidaan pitää 
luokkahuonekoulutuksena tai siihen voidaan yhdistää henkilökohtaisen valmennuksen elementtejä. 

* Asiakasprofiilit ja heidän ostoprosessi ja –kriteerit * Myyntiä ohjaavat strategia * Yrityksen myynnin 
vieminen uudelle tasolle * Asiakkaiden tavoittaminen * Kiinnostuksen herättäminen * Neuvottelu, 
tarjouksen laatiminen ja ostopäätöksen tukeminen * Jälkimarkkinointi ja asiakkuuden hoito * Markkinointi 
myynnin tukena * tekemisen uudistaminen * Uusien toimintatapojen onnistunut käyttöönotto ja johtaminen 

Seuranta toteutetaan lähipäivien jälkeen sovitulla aikasyklillä.  

Palvelusetelisparraus arvoltaan 5000 € (alv 0%) sisältää kehittämissuunnitelman (arviolta 2 päivää á 7 h) 
lisäksi 5 lähikoulutuspäivää (á 7 h, yhteenä 35 h) esikartoituksiineen, seurantoineen ja raportointineen. 
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Lähipäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä vaan niiden sijoittelu määritellään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan, 
jotta kokonaisuudesta tulee toimiva. Koulutuksesta vastaa Valmennus Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Käytännön toimenpide 3:  

Palveluiden tuotteistaminen 

Vasta kun palvelut on tuotteistettu, niitä voi markkinoida ja myydä. Palvelut ja osaaminenkin on 
tuotteistettava. Tuotteistaminen tapahtuu asiakaskohderyhmän tarpeiden ja odotusten perusteella. 

Keskeisiä läpikäytäviä asioita ovat *asiakaskohderyhmien valinta  (= segmentointi) *asiakkaiden 
ostokäyttäytyminen ja sen analysointi * myyntiprosessi vaiheineen, tarjous – toteutusprosessi *millainen on 
hyvä tarjous * kaupan päättäminen ja vastaväitteet. Tavoitteena on uudistaa yrityksen liiketoimintaa uuden 
tuotteen myynnin edellytyksiä parantamalla sekä myynnin ja markkinoinnin valmiuksia kasvattamalla. 

Koulutus on vuorovaikutteinen, jolloin ajatuksia ei vain syötetä osallistujille vaan niitä päästään oikeasti 
yhdessä miettimään ja omaksumaan.  

Liiketoiminnasta/tavoitteista ja organisaation rakenteesta riippuen koulutus voidaan pitää 
luokkahuonekoulutuksena tai siihen voidaan yhdistää henkilökohtaisen valmennuksen elementtejä. 

Seuranta toteutetaan lähipäivien jälkeen sovitulla aikasyklillä.  

Palvelusetelisparraus arvoltaan 5000 € (alv 0%) sisältää kehittämissuunnitelman (arviolta 2 päivää á 7 h) 
lisäksi 5 lähikoulutuspäivää (á 7 h, yhteenä 35 h) esikartoituksineen, seurantoineen ja raportointineen. 
Lähipäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä vaan niiden sijoittelu määritellään kohdeyrityksen tarpeiden mukaan, 
jotta kokonaisuudesta tulee toimiva. Koulutuksesta vastaa Valmennus Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Käytännön toimenpide 4: Myynti=markkinointi -combo – Mihin yrityksessäsi pitää panostaa? 

Kehittämissuunnitelman perusteella, tämän kokonaisuuden käytännön toimenpiteet ovat yhdistelmä eli 
combo muista palveluseteliä varten Gongin tarjoamista käytännön toimenpiteistä. Tämä rakennetaan 
moduleittain asiakasyritystä varten. Voidaan käyttää 2 päivää myyntiprosessin hiomiseen ja 3 päivää 
markkinoinnin asioihin, siitä riippuen, mihin haluat yritystäsi viedä ja mitkä asiat vaativat eniten työskentelyä 
ja mitä yrityksesi ja henkilökuntasi tarvitsee. Tavoitteena on saada mahdollisimman laaja-alainen/eheä tieto-
taito yritykselle käytäntöönvietäväksi.  

Koulutus on vuorovaikutteinen, jolloin ajatuksia ei vain syötetä osallistujille vaan niitä päästään oikeasti 
yhdessä miettimään ja omaksumaan. Liiketoiminnasta/tavoitteista ja organisaation rakenteesta riippuen 
koulutus voidaan pitää luokkahuonekoulutuksena tai siihen voidaan yhdistää henkilökohtaisen 
valmennuksen elementtejä. 

Seuranta toteutetaan lähipäivien jälkeen sovitulla aikasyklillä.  

Palvelusetelisparraus arvoltaan 5000 € (alv 0%) sisältää kehittämissuunnitelman (arviolta 2 päivää á 7 h) 
lisäksi 5 lähikoulutuspäivää (á 7 h, yhteenä 35 h) esikartoituksineen, seurantoineen ja raportointineen. 
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Käytännön toimenpide 5:  

Henkilöstön lähivalmennus myyntiin ja markkinointiin 

Kuka on tärkein markkinointilähettilääsi? Henkilöstösi. Siksi heidän osaamisentasonsa hiominen 
nykyaikaiselle ja oivaltavalle tasolle on tärkeää. Jokaisen rooli on tärkeä yrityksen markkinoinnissa ja 
myynnissä. 

Kehittämissuunnitelman perusteella aletaan käytännön hommiin. Koulutus on vuorovaikutteinen, jolloin 
ajatuksia ei vain syötetä osallistujille vaan niitä päästään oikeasti yhdessä miettimään ja omaksumaan.  

Liiketoiminnasta/tavoitteista ja organisaation rakenteesta riippuen koulutus pidetään osin 
luokkahuonekoulutuksena ja osin jokaisen myyjän kanssa 121-sparrauksena kouluttajan kanssa. 

Samat tavoitteet ohjaavat kaikkia ja jokainen myyjä saa palautteet omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan 
tavoitteeseen nähden. Yleensä pysyvä muutos tarvitaan uuden saavuttamiseen ja siihen myyjien 
lähivalmennuksella saadaan uusia keinoja itse oivaltaen ja räätälöidysti. Jokainen saa sparrauksesta myös 
henkilökohtaisen loppuraportin ja myynnin johto/yrittäjä saa kootusti ohjeet myynnin johtamiseen jatkossa.  

Seuranta toteutetaan lähipäivien jälkeen sovitulla aikasyklillä.  

Palveluseteli arvoltaan 5000 € (alv 0%) sisältää yhdessä tehdyn kehittämissuunnitelman (arvio noin 2 
päivää á 7 h) ja 5 lähikoulutuspäivää (á 7 h), esikartoitukset, seurannat ja raportoinnit. Lähipäivät jaetaan 
kehittämissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaan - päivien aikataulullinen sijoittelu määritellään 
kohdeyrityksen tarpeiden mukaan, jotta kokonaisuudesta tulee toimiva. Sparrauksesta vastaa Valmennus 
Gongin pääsparraaja Petra Kärkinen. 

 


