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Vividi on pienyritysten digitalisaation haasteiden 
ratkaisemiseen erikoistunut asiantuntijayritys Lahdessa. 
Henkilöstöllämme on monipuolinen osaamistausta ja 
pitkä kokemus B2B-palvelusta eri alojen pienyritysten 
kanssa. Tiimissämme työskentelee myös kokenut ja 
ammattitaitoinen graafikko. Osaamistamme täydentää 
lisäksi yhteistyö Myyntivoima Yhtiöiden kanssa.

Tunnemme pienyritysten myynnin ja markkinoinnin 
haasteet, ja tarkastelemme niitä kokonaisvaltaisesti 
asiakas- palvelun näkökulmasta. Sparraamme niin 
henkilöstön toimintaa kuin yrityksen prosesseja ja 
tiedonhallintaa. Tähtäämme asiakasyrityksen toiminnan 
digitalisoimiseen käytännönläheisten, helposti 
toteutettavien ja nopeasti hyödynnettävien ohjelmisto- 
ratkaisujen avulla. Hyödynnämme ratkaisuissa useita eri 
järjestelmiä, joiden hankintaan ja tehokkaaseen 
hyödyntämiseen tarjoamme käyttöönotto- ja 
projektinhallintapalveluitamme. 

Vastuullisena konsulttina palvelusetelillä tuotetuissa 
palveluissa toimii Sari Mäyrä, jolla on 9 vuoden kokemus 
yritysjohtajana ja myyjänä, yli 20 vuoden kokemus 
yritysviestinnästä, kymmenien erilaisten maksu- ja/tai 
verkkokauppajärjestelmien toimitusprojekteista (ent. 
Sarin-Väisänen Oy) sekä kahden vuoden 
projektikokemus verkkokoulutuspalvelun ja siihen 
liittyvän alustan kehittämisestä (Synkassa Oy 2017-18).

Haluamme olla asiakkaidemme 
suosittelema kumppani 

yritysten liiketoiminnan ja 
tietojärjestelmien 

kehittämisprojekteissa.

Autamme pk-yrityksiä
kasvattamaan liiketoimintaa ja

hyödyntämään
oikeanlaisen tietojärjestelmän
käytöstä saatua kilpailuetua.

Asiakkaan menestys on 
yrityksemme menestystä.

Arvostamme tietoa - 
perustamme toimintamme 

luotettavan ja riittävän tiedon 
pohjalle.

Sari Mäyrä
Yritysjohtamisen ja 

viestinnän asiantuntija.
KTM tietojohtaminen, 

MTi-tiedottaja, JET, HHJ, 
Tuotekehittäjän EAT, 

Certified Scrum Master 2019

sari.mayra@sv-oy.fi
044 7511010
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Etämyynnin kehittämissuunnitelma 
ja käytännön toimenpiteet

PALVELUN SISÄLTÖ

Yrityspalvelusetelillä mikroyritys saa yhteensä viisi etämyynnin sparraus- ja toteutuspäivää 
asiantuntijan kanssa seuraavalla tavalla:

1. Markkinatilanteeseen ja yrityksen etämyynnin mahdollisuuksiin 
perehtyminen

Käymme yhdessä läpi yrityksen nykyisen markkinatilanteen, asiakkaat, tuotteet ja 
niiden erottuvuus kilpailijoista sekä hyödyt asiakkaille, asiakkaan ostamisen askeleet 
ja myyntikanavat sekä yrityksen ydinviestit. 

2. Konkreettinen kehittämissuunnitelma  

Ehdotuksemme yrityksen etämyynnin toimintamalleista ja niissä tarvittavista 
työkaluista. Suunnitelmat voidaan kohdentaa mikroyrityksen itse nimeämiin tarpeisiin, 
esimerkiksi verkkokaupan pystyttäminen tai etäpalavereiden järjestäminen. Emme 
edellytä minkään tietyn ohjelmiston ostamista, vaan ratkaisut voidaan hakea myös 
yrityksessä jo käytössä olevista työkaluista. Mahdollisista työkaluista löydät lisätietoa 
seuraavalta sivulta.

3. Käytännön toteutukset 
Suunnitellut toimenpiteet on nopeasti vietävissä toteutukseen yrityksen haluamalla 
tavalla. Koulutamme työntekijöitä  ja toteutamme yhdessä esimerkiksi videopalaverin 
tai webinaarin, tuotteiden julkaisemisen verkkokauppaan, nettisivujen ja 
myyntimateriaalien luomista, kuvankäsittelyä sekä muita käytännöllisiä taitoja 
mikroyrityksen todellisten tarpeiden mukaan.

Viisi asiantuntijan työpäivää sisältää 40 tuntia asiakkaan kanssa tehtävää työtä.

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi



 Etämyynti toimivaksi hyvillä työkaluilla 

Odoo on erittäin käyttäjäystävällinen ja 
monipuolinen yritysjärjestelmä, joka 
edullisuutensa puolesta sopii hyvin myös 
pieniin yrityksiin pääjärjestelmäksi. Odoon 
käyttöönotto on nopeaa ja sen avulla yritys voi 
digitalisoida ja automatisoida kaikki tarvittavat 
toiminnot. Henkilöstö nauttii työstään, kun voi 
keskittyä paremmin asiakkaan palvelemiseen. 
Yrittäjäkin nauttii myynnin ja tuotannon 
sujumisesta ja asioiden hallinnasta myös etänä 
vaikka kotoa käsin.
.
Odoon ohjelmistolisenssit ovat belgialaisen 
Odoo S.A:n myymiä palveluita. Vividi on 
Odoon Learning Partner Suomessa. Odoo 
perustuu avoimeen lähdekoodiin, jota kehittää 
miljoonat käyttäjät ympäri maailmaa. Odoolla 
on maailman suurin yrityssovellusten 
verkkokauppa noin 16 000 lisäohjelmiston 
valikoimalla.

Myy tehokkaasti ja palvele 
asiakkaitasi hyvin myös etänä!

Haluatko lisätietoja? Soita 044 751 1610 tai lähetä sähköpostia myynti@sv-oy.fi

Joka viikko on mahdollista ottaa 
kehitysaskelia.

Mikroyritykselle löytyy useita helppokäyttöisiä 
ja jopa ilmaisia työkaluja verkossa tapahtuvaan 
myyntiin, markkinointiin, etäneuvotteluihin, 
verkkokouluttamiseen, esitysmateriaalien 
tekemiseen, tiimityöhön ja dokumenttien 
jakamiseen. Tuotteita voit myydä oman 
verkkokauppasi sijaan myös Googlen, FB tai 
muide palvelutarjoajien alustoilla.

GSuite, MyBusiness, Hangouts Meet, 
Drive, Office 365, Teams, Skype, 
PowerPoint, OneDrive, Seidat, Prezi, 
join.me, Zoom, FB, ResQ, Foodora 
sekä lukuisia muita mahdollisuuksia!

Sinä valitset välineet, me autamme 
niiden tehokkaassa hyödyntämisessä


