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LAHDEN KAUPUNKI 

Kilpailukyky- ja elinvoimapalvelut 

Miikka Venäläinen 

 

PALVELUTUOTTAJAHAKU: Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli 

Yrityksemme esittely   

Olemme Lahdessa 2011 perustettu yritys, joka kehittää erilaisten yritysten ja 
organisaatioiden toimintakulttuuria, myyntiä, markkinointia, johtamista, 
esimiestoimintaa sekä henkilöstöä. Autamme yrityksiä menestymään, uudistumaan 
ja onnistumaan muutoksissa, jotka mahdollistavat uudistuminen ja menestymisen. 
Avaamme uusia näkökulmia, innostamme ja rohkaisemme asiakkaitamme 
uudistumaan ja kasvamaan. Tutkimme, konsultoimme, kehitämme, sparraamme ja 
valmennamme huippusuorituksiin. 

Yrityksemme kivijalka ovat osaavat ihmiset, joilla on laajaa kokemusta, näkemystä 
sekä ammattitaitoa kehittää erilaisia organisaatioita. Panostamme 
asiakaskokemukseen ja palvelumme laatuun. Modernit luotettavat ja tutkitut 
menetelmät sekä innovaatiot tukevat asiakastyötämme ja varmistavat parhaimman 
lopputuloksen. 

Yrityksemme toimii verkostomaisesti yrityksen omistajan (Kirsi Mäkinen) ja kolmen 
kumppanin voimin. Meillä on vahvaa myynnin ja markkinoinnin kehittämisosaamista, 
LEAN -osaamista, johtamisen esimiestoiminnan ja henkilöstön kehittämisen 
osaamista. Tämä takaa sen, että voimme tarjota asiakkaillemme monipuolista ja 
laaja-alaista palvelua.  

 

Ohessa Derecon tarjoamia vaihtoehtoja yrityksen myynnin- ja markkinoinnin kehittämiseen. 

Nämä ovat esimerkkejä, joiden lisäksi voimme asiakkaan tarpeen mukaan varioida näitä tai tuoda 

lisää vaihtoehtoja myynnin- ja markkinoinnin kehittämiselle. Tarjoamme asiakasyrityksille 

seuraavia palveluja myynnin ja markkinoiden kehittämiseen. 

 

TUOTTEISTAMINEN (kolme vaihetta) 

Asiakkaan myynti- ja markkinointimateriaalin sekä myyntityön prosessin 

yhteiskehittäminen. Tavoitteena, että myynti- ja markkinointimateriaali tukee 

mahdollisimman hyvin myyntityötä.  
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1) Myynti- ja markkinointiprosessin suoraviivaistaminen 

- Mikä toimii, mikä ei toimi 

- Mitä tehdään enemmän, mitä vähemmän 

- Tavoitteet myyntiprosessin eri vaiheille 

2) Markkinointimateriaalin ja myyntipuheen kehitysversio 2.0 

- Määritellään yrityksen tapa sanoa asioita 

- Kirjoitetaan markkinoinnin ohjeistus 

3) Kolme sisältöä 

- Kirjoitetaan asiakkaalle valmiiksi kolme sisältöä. Ne voivat 

vaihtoehtoisesti olla uutiskirjeitä, tiedotteita, lyhyen esitteen tekstejä, 

tms. Yksittäisen tekstin enimmäispituus 3500 merkkiä (vastaa yhtä A4 

sivua). 

 

ISKEVÄ TARINA, jolla erottaudutaan muista (kolme vaihetta) 

Mietitään asiakkaan ydinviestit asiakkaille. Tavoitteena synnyttää muista erottuva, 

asiakkaalle relevantti ja kaupallisesti kannattava viesti. 

1) Tuoteryhmien/palveluiden ydinlupaus 

- Tuotteen vahvuudet 

- Mitä hyötyä asiakkaalle on vahvuudesta 

- Mitä hyötyä asiakas voi tarjota omalle asiakkaalleen meidän 

palvelumme avulla? 

2) Mitä me myymme asiakkaalle? 

- Ratkaisujen myymisestä ajattelutavan muuttamiseen. Miten voimme 

kertoa asian uudella tavalla? 

- Yrityksemme uusi tapa ajatella. 

3) Miten viestimme uuden ajattelumme 

- Välineet 

- Johtaminen/käytännön työ 
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ASIAKASYMMÄRRYKSEN KASVATTAMINEN (kaksi vaihetta) 

Asiakkaiden syvähaastattelut Smart Survey menetelmällä. Smart Survey on 

yhdistelmä asiakastyytyväisyystutkimuksesta ja myyntiprosessista. Kysely tehdään 

konsultin toimesta nimetyissä asiakkaissa. Konsultti selvittää sekä asiakkaan 

tyytyväisyyden sekä asiakkaan tulevaisuuden odotukset.  

1) Haastattelut 10 - 15 kpl 

2) Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset yrityksen myynnille, 

tuotekehitykselle ja markkinoinnille 

Toimenpiteiden suorittaminen 

 Palvelun toteuttavat Derecossa Kirsi Mäkinen ja Pasi Sillanpää. 

Pasi Sillanpää toimii Dereco Oy:lle alihankkijana ja laskuttaa Derecoa. Pasi Sillanpäällä 

ei ole omaa yritystä vaan hän laskuttaa Osuuskunnan kautta. Dereco vastaa 

alihankkijan suorittamasta työstä sata prosenttisesti. 

 

Taustaa alihankkija Pasi Sillanpää: Pasi on johtamisen-, viestinnän ja markkinoinnin 

konsultti. Hänellä on vahvaa kokemusta aloittavista ja kasvuvaiheessa olevista 

yrityksistä. Hän on tehnyt kansainvälistä myyntityötä ja toiminut toimitusjohtajana 

digitaalisen markkinoinnin yrityksessä. Erityisen vahvaa osaamista hänellä on 

markkinointiviestinnän ja strategian kiteyttämisestä. Hänen vahvuutensa on myynti 

ja markkinointi sekä johtaminen ja strategiat. Hän on ollut myös Kasvu Openissa 

yritysten sparraajana. 

 
Tarjoajan yhteystiedot Dereco Oy, Y 2388284-3, Kirsi Mäkinen 
 
Tarjouksen voimassaolo 30.4.2019 asti.  

Sopimusehdot  Noudatamme julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE). 

Maksuehto  21 pv. 

Laskutus  verkkolasku 

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko 

  noudatetaan kuten tarjouspyynnössä mainittu 

Kunnioittaen 

Lisätietoja DERECO OY 

Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja, yrittäjä 

Puh. 050 408 0400, kirsi.makinen@dereco.fi 
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