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Suomen Liiketoimintapalvelu Oy tarjoaa tarjouspyynnön mukaisia palveluita 
seuraavan kuvauksen mukaisesti.

TARJOAVAN ORGANISAATION ESITTELY
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on itsenäisten yrittäjien yhteenliittymä, joka tarjoaa
asiakkailleen asiantuntijapalveluita laaja-alaisesti. Palvelutarjontaan kuuluu niin 
strategista yrityskehitystä kuin ”raakaa tekemistä”. Monet organisaatiot käyttävät 
Liiketoimintapalveluiden resursseja pidempiaikaisena reservinä, jolloin 
toimeksiannot ovat kuukausia tai jopa vuosia. Toisaalta joissain tapauksissa 
Liiketoimintapalvelu pitää päivän tai parin tehokoulutuksia. Usein olemme 
asiakkaidemme pitkäaikainen kumppani, mutta välillä asiakkaillamme on hyvin 
kertaluonteisia tarpeita. Molempia teemme mielellämme.

REFERENSSIT
a) Liiketoiminnan kehitys

 Solintech Oy – Uuden liiketoiminta-alueen kehittäminen
b) Asiakaskokemus

 Westpro CC Oy - asiakaskokemuksen kehittämistyö

 Imetyksen tuki ry  - jäsenkokemuksen kehittämistyö
 Elektro-Arola Oy - asiakaskokemus osana toiminnan kehittämisprojektia
 Farmasian oppimiskeskus - asiakaskokemus osana koulutusta ja valmennusta

c) Myynnin coachaus
 Schetelig Oy- asiakaspalvelun myynnin kasvattaminen
 Sanoma Kaupunkilehdet- ilmoitusmyynnin luurikuuri
 FinnElox Oy, puhelinmyynnin kasvattaminen 

d) Myynnin buusti
 Messukeskus Helsinki, myyntityö ja myyntihenkilöiden valmentaminen eri 

projekteissa
 High Peak Oy, myyntiryhmän valmennus
 BodImport/ Bodyshop, myymälämyynnin kasvattaminen 

e) ICT-kehitysprojektit
 Suomen Apteekkariliitto Oy - ICT-kehityshankkeet ja käyttöönotot



 Westpro CC Oy - markkinoinnin automaation ja ERP-järjestelmän hankinta ja 
käyttöönotot

 VP-Euroref Oy - ERP-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

KUVAUS PALVELUSTA
Liiketoimintapalvelu tarjoaa mikroyritykselle liiketoiminnan kehittämispalvelua 
yrityksen tarpeen mukaisesti. Tarkka työn kohdennus voidaan sopia kevyen 
alkukartoituksen yhteydessä puhelimitse yrityksen tarpeiden mukaisesti (joko kapea 
alue tai leveämpi). Tuloksena syntyy liiketoiminnan kehityssuunnitelma.

Liiketoiminnan kehityspalvelupaketti sisältää seuraavia asioita:
 Liiketoimintaympäristön tilanneanalyysi
 Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen ja uudistaminen.
 Uusien liiketoimintamahdollisuuksien arvioiminen, analysointi ja 

suunnitelman laatiminen.
 Myyntistrategian suunnittelu. Miten myyntitoimintaa pitäisi pitkäjänteisesti 

kehittää?
Lisäksi voidaan ottaa elementtejä seuraavista asioista yrityksen toiveiden 
mukaisesti:

 Asiakaskokemusajattelun saattaminen osaksi päivittäistä tekemistä. 
Asiakaspolun suunnitteleminen ja asiakaskokemuksen mittaaminen.

 Suoramyynnin tehobuusti. Useat Liiketoimintapalveluiden henkilöt tekevät 
päivittäin myyntityötä asiakkailleen. Olemme rautaisia ammattailaisia hyvin 
erilaisten tuotteiden ja palveluiden myyntityössä.

 ICT-projektin läpivienti. Pienellä yrityksellä ICT-ratkaisut ovat keveitä ja niihin
ei välttämättä sovellu isompien yritysten ratkaisut.

 Julkisen rahan hakeminen kehityshankkeisiin. Henkilömme ovat kirjoittaneet 
lukuisia rahoitushakemuksia eri julkisen rahoituksen hakuihin.

Suomen Liiketoimintapalvelun työntekijät ovat kaikki itsenäisiä yrittäjiä ja siksi 
ymmärtävät erinomaisesti mikroyrittäjän toimintaympäristön.

HINTA
Kaksituhattaviisisataa euroa (2500€), alv 0%.

TIETO ALIHANKINNASTA
Niin suunnittelu- kuin käytännön toteutustoimenpiteet toteutetaan kokonaan 
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy:n yrittäjien toimesta.

YHTEYSTIEDOT
Suomen Liiketoimintapalvelu Oy
Toimitusjohtaja Anu Turkia, anu.turkia@liiketoimintapalvelu.fi
Kilpailutuksen yhteyshenkilö Antti Anttila, antti.anttila@liiketoimintapalvelu.fi, puh. 
040 742 6565

mailto:antti.anttila@liiketoimintapalvelu.fi
mailto:anu.turkia@liiketoimintapalvelu.fi

	VIITE: Palveluntuottajahaku: Lahden kaupungin yksinyrittäjien ja mikroyritysten yrityspalvelusetelin palveluntuottajahaku 2020

