
Meconet Group

Verkostojen johtaminen -

Asiakastyön ja myynnin näkökulmasta

Tampere 26.9.2017

Markku Kuismin

Asiakkuus- ja myyntijohtaja



Meconet - Mekaniikan sopimusvalmistaja

• Meconet on pohjois-eurooppalainen jousien, lanka-, meisto- ja 

syväveto-tuotteiden valmistaja.

• Suunnittelemme ja valmistamme tarkkoja metallikomponentteja ja 

teemme vaativia kokoonpanoja asiakkaidemme tarpeisiin. 

• Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa

Jouset Meisto Syväveto Kokoonpano



Meconetin asiakkaat

Asiakkaamme ovat maailmanluokan 

yrityksiä, jotka haluavat

• Keskittyä ydinliiketoimintaansa 

ulkoistamalla komponenttivalmistusta ja 

toimitusketjun hallintaa

• Lisätä omaa kilpailukykyään ja tarvitsevat 

osaavan ja luotettavan kumppanin 

metallikomponenttien valmistajaksi

• Helppoa yhteistyötä ja joustavan 

kumppanin, joka ymmärtää asiakkaan 

toimintaympäristöä ja mukautuu asiakkaan 

toimintaan



Toimipisteet ja osaamiskeskukset

Vantaa
▪Proto- ja piensarjavalmistus

▪Varastojousituotteet

Vantaa
▪Meisto & Servo-puristus

▪Bihler moniluisti teknologia

▪Automaattikokoonpano



Avainlukuja 2016 & KPI-tavoitteita

Yli 2 000

asiakasta

Yli 230 

ammattilaista

Liikevaihto

37 MEur

Kuusi (6) 

toimipistettä

Asiakastyytyväisyys

NPS 56
(erittäin hyvä)

Toimitusvarmuus 

> 98 %

Laaduntuottokyky

> 99 %

Työturvallisuus

0-tapaturmaa

Toimintaa  

yli 100 vuoden 

kokemuksella

Henkilöstö-

tyytyväisyys:

Trust index +60

SIM johtamis-

järjestelmä 

kaikilla tehtailla

Panostus LEAN-

kehittämiseen

vuodesta 2008

ISO 9001 + ISO 14011 kaikilla tehtailla;

Toimintamme perustuu LEAN-ajatteluun



Verkostojen johtaminen -

Asiakastyön ja myynnin näkökulmasta

Case Meconet



Teemoja ja tavoitteita kumppaniyhteistyölle

1) Asiakasyhteistyö ja asiakassuhteen syventäminen

2) Asiakaspalvelun ja myyntitaitojen kehittäminen

3) Asiantuntemuksen ja teknologiaosaamisen kehittäminen

4) Uusien myyntimahdollisuuksien tunnistaminen

5) Riskien hallinta ja kustannusten jako



1) Asiakasyhteistyö ja asiakassuhteen syventäminen

• Tuotekehitys yhdessä asiakkaiden kanssa

• Prosessikehitys yhdessä asiakkaiden kanssa 

• LEAN-benchmarkkaus ja asiakasauditoinnit



2) Asiakaspalvelun ja myyntitaitojen kehittäminen

• Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

• Asiakaspalvelu- ja myyntivalmennus

• Verkkopalveluiden kehittäminen

• Sisältöjen tuotanto



3) Asiantuntemuksen ja teknologiaosaamisen kehittäminen

• Uudet valmistusteknologiat – laitetoimittajat

• Raaka-aineet ja pinnoitukset

• Tuoteominaisuudet ja innovaatiot

• LEAN-osaaminen ja 

jatkuva parantaminen



4) Uusien myyntimahdollisuuksien tunnistaminen

• Markkinointimateriaali ja esitykset; visuaalinen ilme

• Verkkomarkkinointi: SEO & SEM

• Prospektointi ja leadien generointi

• Messut: suunnittelu ja toteutus 



5) Riskien hallinta ja kustannusten jakaminen

• Yritysryhmän yhteistyö: General Finland

• Sopimusjuridiikka, mm. Asiakassopimukset

• IT–palvelut ja –työkalut 

• Rahoitus



Yhteenveto ja oppeja

➢ Ole itse ajurin paikalla, älä ulkoista vastuuta

➢ Pidä tavoite koko ajan kirkkaana

➢ Auta kumppaneita ymmärtämään omaa businestäsi

➢ Pidä silmät auki, että löydät uusia, tuoreita kumppaneita



K I I T O S

www.meconet.net


