


Yli puolet suomalaisista on itse sitä mieltä, 
että suomalaiset eivät osaa myydä. 
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SUOMALAINEN 

Erittäin samaa mieltä 8 %
Jokseenkin samaa mieltä 37 %
Jokseenkin eri mieltä 36 %
Täysin eri mieltä 13 %
En osaa sanoa 6 %

Lähde: Suomalaisen työn liiton tutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö CINT Oy:n internet-paneelissa. 
Tutkimuksen suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Vastaajia oli yhteensä 1018, kohderyhminä olivat 18–70-vuotiaat 
suomalaiset. Otos on kansallisesti edustava.





Teknologiateollisuus kysyi, millaisesta 
myyntikoulutuksesta olisi eniten hyötyä? 
Mikä työntäisi kohti kansainvälistä 
menestystä?

Vastaajina 13 metalli- ja 
konepajateollisuuden johtajaa* ja 3 
myynnin asiantuntijaa

*Toimitusjohtajia, myynnin johtajia, hallituksen puheenjohtajia. 



MIHIN ROADMAPPIA
TARVITAAN?

“Täytyy ymmärtää kuka on se todellinen
asiakas, se loppuasiakas. Se ei ole se jakelija.”

“Myyjät eivät ymmärrä, että miten siellä
asiakasyrityksessä tehdään päätökset. Kehen
kannattaa ottaa yhteyttä. Myynnin ongelmat
lähtevät ihan perusasioista. Lähdetään väärällä
tavalla väärille urille heti alusta.”

“Sorveja on helppo ostaa, mutta omien
tuotteiden markkinointiin on vaikeampi
sijoittaa. Se on meidän kulttuurissa
todella vaikeata.”



elementtiä 
nousi yli muiden



Benchmarkit eli 
kokemusten jakaminen

Kokeneet kouluttajat ja 
inspiroivat vierailijat

Hands on –harjoitukset

Sparraus



Rakensimme 

-myyntivalmennuksen 
näiden varaan



Se on 
kunnianhimoinen
valmennusohjelma
niille, jotka ovat
päättäneet
menestyä.



Tavoitteena on saada aikaan muutos yrityksen myynnissä

NÄIN SE TOIMII:

1) Tarve oppia muilta on otettu valmennuksen ytimeen 
(vertaissparraus, caset)

2) Neljä päivää vuoden mittaan - valmennuksen pitkä kesto auttaa 
muutosten toteuttamisessa

3) Samasta yrityksestä voi osallistua jopa 5 henkilöä kuhunkin 
valmennuspäivään. Näin tiimi saa voimaa viedä oppimaansa 
käytäntöön

4) Mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa, vain yhteen jaksoon 
tai kaikkiin



1
Päivä 

Myynnin 
strategia

16.3.2020

2
Päivä 

Myynnin 
johtaminen 

6.5.2020
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Päivä 

Operatiivinen 
myynti I

8.9.2020
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Päivä 

Operatiivinen 
myynti II

18.11.2020

Valmennuspäivät

Missä? Pääkaupunkiseudulla

Investointi: 6000 €/yritys + alv
(sisältää paikan 1-5 osallistujalle/valmennuspäivä)



Ilmoittaudu  Kristiina Kaskelle 
15.2.2020 mennessä
kristiina.kaski@teknologiateollisuus.fi
040 749 0619
www.teknologiateollisuus.fi/
myyntivalmennus
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