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Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 

Suomen Yrityskehityksen asiantuntija ja yritysasiakas toteuttavat myynnin ja 
markkinoinnin strategisen ja operatiivisen tason suunnittelun yhteistyössä 
työpajatyöskentelynä. Työn tavoitteena on määritellä myynnin ja markkinoinnin 
toimenpiteet, keinot ja tavoitteet. Työ käynnistetään kartoittamalla ja arvioimalla 
yrityksen myynnin ja markkinoinnin nykytila huomioiden mm. historia, nykyiset 
suunnitelmat, tavoitteet ja toimintamallit sekä tuotteen elinkaari ja myyntikuntoisuus. 

Työpajojen teemoja ovat asiakkaan tilanteen ja tuotteen kehitysasteen huomioon 
ottaen:  

1) Kasvu & asiakkuudet 

Keitä ovat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaamme? Mistä kasvu syntyy? Missä 
segmenteissä voisimme menestyä? Asiakassegmenttien tunnistaminen, arviointi ja 
priorisointi, markkinatarkastelu.   

2) Tarjooma & menestystekijät 

Mikä tuote on ja mitä ominaisuuksia sillä on? Mitkä ovat tuotteen menestystekijät? 
Mihin tarpeeseen tuote vastaa ja miten? Mikä on arvolupauksemme? Kuinka ja miten 
kehitämme tuotetta?    

3) Markkinoinnin tavoitteet ja strategia 

Määritellään alkukartoitukseen pohjautuen markkinoinnin tavoitteet, keinot, kanavat 
ja työkalut.   

4) Myynnin tavoitteet ja toimintamalli 

Millainen on myyntiprosessimme? Miten kehitämme toimintamalleja? Mitkä ovat 
suurimmat haasteemme? Miten asiakkaillemme myydään? Valitaan myynnin malli. 
Määritellään myynnin tavoitteet, kanavat, prosessi ja johtamisen menettelyt.  
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Myynnin ja markkinoinnin toimenpidevaihtoehdot 

1) Potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen, kontaktointi ja neuvottelut 

Yrityskehitys toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa myynnin kehittämiseen tähtääviä 
asiakastapaamisia. Yrityskehitys ja asiakasyritys tunnistavat yhteistyössä potentiaalisia 
asiakkaita hyödyntäen Yrityskehityksen asiantuntijan kontaktiverkostoa.  

Asiakkaat kontaktoidaan ja näiden kanssa pyritään sopimaan tapaaminen. Tapaamisen 
tavoitteena on testata käytännössä yrityksen myyntiviestiä, arvolupausta, tuotteeseen 
kohdistuvaa kysyntää jne. Tarkoituksena on myös selvittää, kuinka potentiaalisten 
asiakkaiden ostoprosessit ja päätöksenteko toimivat, miten tuotetta ja viestiä pitäisi 
kehittää, jotta yrityksen tuote koettaisiin asiakkaiden näkökulmasta houkuttelevana ja 
arvoa tuottavana ratkaisuna.  

Tavallisesti kaikille osapuolille viestitään tilaisuuden luonne, jolloin tapaamisten 
luonne on keskittynyt yhteiseen kehittämiseen, eikä näin ollen ole puhtaasti 
myyntitapaaminen. Näin keskustelusta saadaan avoimempaa ja kehittämiseen 
painottuvaa.  

2) Potentiaalisten kumppaneiden tunnistaminen, kontaktointi ja neuvottelut 

Yrityskehitys toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa myynnin ja markkinointiviestin 
kehittämiseen tähtääviä kumppanitapaamisia. Kumppanit voivat olla esim. 
Potentiaalisia jakelukanavia ja markkinointikumppaneita. Yrityskehitys ja asiakasyritys 
tunnistavat yhteistyössä potentiaalisia kumppaneita hyödyntäen Yrityskehityksen 
asiantuntijan kontaktiverkostoa. Kumppanit kontaktoidaan ja näiden kanssa pyritään 
sopimaan tapaaminen.  

Tapaamisen tavoitteena on selvittää, onko potentiaaliseksi nähdyillä kumppaneilla 
kiinnostusta yhteistyöhön asiakasyrityksen kanssa, ja kuinka toimintaa tulisi vielä 
kehittää, jotta kumpaakin osapuolta hyödyttävä ja menestyksellinen yhteistyö olisi 
mahdollista käynnistää. 

3) Kansainvälinen koemarkkinointi/markkinakartoitus (Ruotsi, Saksa tai Italia) 

Toteutamme kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille alustavan 
markkinakartoituksen, joka painottuu potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseen, 
kontaktointiin ja asiakastarpeen kartoittamiseen valitussa kohdesegmentissä. Työtä 
voidaan toteuttaa asiakkaan tilanne huomioiden kontaktoimalla myös erilaisia 
sidosryhmiä tai muita tahoja, joiden kanssa keskustellen voidaan koota yritykselle 
tärkeää markkinatietoa esim. kohdemaan liiketoimintakulttuurista tai toimialan 
toimintatavoista.  

Yritys saa ensivaiheen markkinatietoa kiinnostavaksi koetusta markkina-alueesta ja 
asiakastarpeesta markkinoilla.  

 


