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1. VALMISTAUTUMINEN JA ENSIVAIKUTELMAN
LUOMINEN

aamujumpan. Siihen kuuluu vatsalihasliikkeitä, selkälihasliikkeitä ja punnerruksia.
Miksi teen näin? Aiemmin paljon autoillessani huomasin selkäni tulevan kipeäksi. Lääkäri- ja fysioterapeuttikäyntien jälkeen syyksi paljastuivat vajavaiset keskivartalolihakset.
Aloitin keskivartalon treenaamisen, ja autoiluun liittyneet selkävaivat jäivät historiaan.
Huomasin, että tuo aamujumppa herätti aina mukavasti, joten otin sen vakituiseen
ohjelmaan.

Aktiivinen B2B-myyjä on myyjä, joka hankkii asiakkaat itse aktiivisilla toimillaan. Niitä
voivat olla muuan muassa uusien asiakkaiden tavoittaminen puhelimella, nykyisten
asiakkaiden huolellinen kartoittaminen uusien asiakkaiden löytämiseksi, kylmäkäyntien
tekeminen potentiaalisten asiakkaiden luo tai uusien asiakkaiden löytäminen autolla
myyntialueella ajaen. Keskeistä siis on, että asiakkaat eivät suuressa määrin kävele
liikkeeseen sisään tai muuten ole myyjään yhteydessä. B2B taas liittyy pääasialliseen
asiakasryhmään – kysymys on yritysten välisestä kaupasta, ei kuluttajille suunnatusta
kaupasta.

Hyötyliikunnalla voi auttaa itseään aikapulan kanssa, silloin liikuntaan ei tarvitse varata
erillistä aikaa. Auton voi jättää aina sen verran kauemmaksi, että saa happea ja kävelyliikuntaa. Hissien sijaan voi suosia portaita. Työtuolilla istumisen sijaan työpisteellä voi
tasapainoilla laudalla, mikä aktivoi kehoa.
Siistimisen ja aamujumpan lisäksi kiinnitän erityisesti huomiota hyvään aamupalaan. Kuten moni muukin, myös minä lähdin joskus liikkeelle kiireellä ja pelkän kahvin voimalla.

Aktiivisen B2B-myyjän työ on lähtökohtaisesti erittäin rankkaa pääkopalle. Yksi suurimmista rasituksen aiheista liittyy asiakkaiden löytämiseen liittyvään haasteeseen. Kun
opit luomaan itsellesi rutiineja ja opit valmistautumaan kunnolla, huomaat itseluottamuksesi kasvavan. Myyjän työssä hyvän itseluottamuksen merkitys tulosten saamiseksi
on suuri.

Tämä nykyinen mallini antaa hyvän ja virkeän lähdön päivän haasteisiin, ja kun olen
työmaalla noin kello 7.30–7.45, olen jo täydessä höyryssä ennen kuin kongi kumahtaa
varsinaiseen virka-aikaan eli kello 8:aan.

Hyvä valmistautuminen lähtee kunnon yöunista. Niiden merkitystä jaksamisen perustuksena ei voi kyllin korostaa. Toisinaan yöunet jäävät kuitenkin väkisin tavanomaista
vähemmälle. Syynä voivat olla deadlinet, nippuun kasautuneet työt, ruuhka tarjousten
teossa, messurumbat, rekrytoinnit, uusien toimipisteiden avaamiset ja niin edelleen.

Aamusta alkaa myös median seuraaminen. On tärkeää pyrkiä tankkaamaan itsensä
kaikin tavoin positiivisella energialla. Mediassa mässäillään hurjasti negatiivisilla asioilla,
joten välillä on tehtävä kaikkensa, jotta positiivinen vire säilyisi. Myöskään kuolinilmoitusten tarkastelu ei välttämättä ole paras vaihtoehto aloittaa päivä.

Huonot ja vähäiset yöunet tarkoittavat vääjäämättä huonoa työsatoa. Tavanomaisten
tehtävien tekemiseen, kuten tarjousten laadintaan, kuluu tavanomaista enemmän aikaa,
ja tarkistamiseen ja korjaamiseen vielä sitäkin enemmän. Niukan unen vuoksi rutiinien
tekeminen muuttuu hitaammaksi ja luovuus katoaa melkein kokonaan. Luovuushan on
myyjän työssä todella tärkeää. Sitä tarvitaan esimerkiksi tarjousten laadinnassa, uusien
asiakkaiden löytämisessä, kauppojen teossa sekä puhelintyöskentelyssä.

Olen yleensäkin ottanut tavakseni seurata ja lukea sellaisia ajankohtaisia julkaisuja,
jotka tuovat uskoa suomalaiseen tekemiseen, yritysosaamiseen ja muuhun positiiviseen
toimintaan sekä innovatiiviseen, eteenpäin katsovaan tekemiseen.
Radio ei kuormita liikaa aisteja, ja sen kautta saa päivittäin tarvittavat ajantasaiset tiedot. Musiikilla taas voi vaikuttaa vahvasti omaan tunnetilaan. Voi olla kannattavaa luoda
omia soittolistoja omasta suosikkimusiikista eri tilanteita varten, esimerkiksi niihin
hetkiin, jolloin soitetaan uusille asiakkaille.

Tuloksekkaan työsadon kannalta onkin erittäin tärkeää, että niukkaunisia aikoja on mahdollisimman vähän. Niitä tuskin pystyy kokonaan poistamaan, mutta jos huomaa ankean
jakson olevan meneillään, kannattaa siitä pyrkiä pääsemään eroon pikaisesti.

Päivän alussa on hyvä tehdä lista asioista, joita haluaa tai jotka pitää saada aikaiseksi. Jos
asiat kirjoittaa paperille, ne siirtyvät paremmin muistiin. Samalla saa hyvän kuvan siitä
mitä pitää tuleman.

Kunnon yöunien jälkeen on aika siirtyä vuorokauden tärkeimpään hetkeen, eli aamuun.
Silloin valmistaudutaan työpäivään.

Kun asiat ovat hyvin suunnitellussa muodossa, tunne työn hallinnasta kasvaa. Se nostaa
jälleen kerran itseluottamusta. Ja kun ylöskirjattu tehtävä on tehty, hyvä fiilis vain paranee. Silloin huomaa olevansa tehokas ja saavansa tavoitellut asiat tehdyiksi.

Itse suosin melko aikaista heräämistä, siten ehdin noin tunnin verran valmistautua ennen
varsinaista työhön lähtemistä. Jotta herääminen sujuu rivakasti, suosin selkeitä rutiineja.
Perinteisen hammaspesun ja muiden aamutoimien lisäksi suoritan joka aamu pienen
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Mielellä olevien asioiden kirjoittaminen helpottaa myös nukahtamista. Itse listaan tehtävät, jotka lisäävät kauppojen teon mahdollisuutta, ja asiat, jotka on tehtävä jotta löydän
lisää uusia asiakkaita. Muutahan ei myyjän periaatteessa pitäisikään tehdä kuin vääntää
kauppoja ja etsiä uusia kaupanmahdollisuuksia.

jat, sopimukset, esitteet, näytteet jne.) salkku sisältää ja missä ne siellä salkun uumenissa
ovat, vapautuu pääkopasta tilaa kaikelle paljon tärkeämmälle, kuten neuvottelustrategioiden miettimiselle, erilaisten skenaarioiden miettimiselle sekä ratkaisuvaihtoehtojen
luonnostelulle. Tietysti on huolehdittava myös siitä, että käytössä kuluva materiaali
päivitetään aina tarvittavalla tasolle.

Toki todellisuus on käytännössä huomattavasti mutkikkaampaa, mutta omilla työtavoilla
voi vaikuttaa hurjasti siihen miten paljon varsinaiseen myyntityöhön jää aikaa.

Tee aina kaikkesi ollaksesi parhaimmalla mahdollisella tuulella. Hymy tarttuu, ja kaikilla
on keskimäärin mukavampaa. Myynnissä tuolla hyvällä mielellä on valtava merkitys.
Myyntihän on ihmiseen vaikuttamista ja luottamuksen voittamista. Hyvällä tuulella
kauppojen tekeminen on helpompaa. Kannattaa esimerkiksi kirjata itselle hyvää mieltä
tuottavia asioita, ja toteuttaa listaa aktiivisesti.

Näillä vahvoilla valmistautumisrituaaleilla sekä fiilistä ja itseluottamusta parantavilla
toimilla torjutaan aktiivisen B2B-myyjän työhön kuuluvia murheita, eli reklamaatioita,
hävittyjä kauppoja, siirtyviä kauppoja sekä muita pienempiä ja suurempia vastatuulia.
Niitä tulee myyjän työssä vastaan ikään kuin kaupanpäällisinä ammatinvalinnan myötä.

Kaikessa on muistettava kohtuus ja toisaalta riittävyys, puhutaan sitten unesta, ulkoilusta, ruoasta, musiikista tai viihteestä. Näihin kaikkiin osa-alueisiin kannattaa suunnitella
omaan elämäntilanteeseen sopiva “ohjelma”, ja säätää sitä sen mukaan mikä tuo eväät
hyvän fiiliksen löytämiseen.

Valmistautumiseen liittyvät myös vaatehuollolliset seikat. En ikinä jätä vaatteiden
silitystä aamuun, vaan hoidan sen viimeistään edellisenä iltana. Yleensä pidän huolen
siitä, että käyttökuntoisia vaatekertoja on kaksin kappalein. Näin minulla ei ole työviikon
aikana paineita hoitaa vaatteita silitykseen, vaan voin rennosti silittää vaatteita tarpeen
mukaan käyttökuntoon. Tässäkin asiassa ovat rutiinit paikallaan. Niiden avulla vaatteet
ovat aina kunnossa asiaa sen kummemmin ajattelematta.

Hyvän ja energisen valmistautumisen myötä olen itse todennut huomaavani piilevät
kaupanmahdollisuudet aiempaa paremmin. On toki loogista, että hyvin valmistautunut
ja hyvällä fiiliksellä sekä energisellä otteella touhuava aktiivinen B2B-myyjä havaitsee
mahdollisuuksia herkästi. Valmistautumisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kuten ei
sitäkään, että viime viikon valmistautumiset eivät auta ensi viikolla.

Kenkien kanssa pätevät vastaavat neuvot. Pidä parit tai kolmet kengät aina käyttövalmiina ja huollettuina. Lisävarusteita, kuten taskuliinaa, on helppo vaihdella fiiliksen mukaan.
Kalvosimet ovat aina samassa paikassa, ja niistä lähtee yksi pari aamuisin mukaan.
Vaatetuksen on oltava osa omaa persoonaa, ja sen on erottauduttava muiden tyylistä.
Tänä päivänä vaikuttaa siltä, että moni tuote tai palvelu on samanlainen. Uskoakseni
persoonan eli yksittäisen myyjän merkitys tulee korostumaan.

Teen aktiivisesti töitä, jotta mieli, kroppa ja täten kokonaisfiilis olisi parhaalla mahdollisella tasolla ja auttaisi kauppojen teossa. Se, mihin vaikutus on ollut melkoinen, on
vastoinkäymisten käsittely. Toki kokemuksen karttuminenkin helpottaa, mutta väitän,
että tuolla aktiivisella otteella oman fiiliksen kehittämiseen on vielä ratkaisevampi rooli. Kokemuksen karttumiseen kuluu aikaa, mutta omalla panoksellasi pystyt vaikuttamaan omaan fiilikseesi huomattavan tehokkaasti, heti ja ilman rahallisia panostuksia.

Muistan hyvin, kun olin kerran koulutuksessa, jossa oli myyjiä eri puolelta Suomea.
Silmiini pisti, miten kaikkien vaatteet olivat kuin samasta vaatekaapista otetut. Ajattelin, että näin varmaan pukeutuvat myös kilpailijani, joten tässä on hyvä mahdollisuus
erottautua heistä. Muistan myös, miten kerran eräs asiakas kommentoi erään kilpailevan
myyjän ulkoista olemusta.
Olen siis tietoisesti panostanut myös pukeutumiseen, jotta erottuisin kilpailijoistani.
Ehkä sinunkin kannattaa tehdä tämä tietoinen valinta? Varmasti paikkakunnallasi on
mahdollista hyödyntää ammattilaisen apua pukeutumisasioissa. Kun aikanani tähän
maailmaan hieman tarkemmin syvennyin, löysin Turusta toimijan, jolta kaiken muun hyvän lisäksi saa vaatteet mittojen mukaan. Hinta on käytännössä sama kuin niin sanotuissa normaalimittaisissa vaatteissa.

Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!

Myyntisalkun sisällön järjestämisellä – sekä sillä miten kurantti sisältö on – on myös
suuri merkitys valmistautumisessa. Kun tietää täsmälleen, mitä materiaalia (kauppakir-
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ENSIVAIKUTELMAN LUOMINEN

Päällystakin taskuihin ei pidä jättää ikinä arvotavaroita, mutta taskujen tyhjennystä
ei pidä tehdä asiakkaan tiloissa. Tämä tulee tehdä ennen asiakkaan luokse menemistä,
jotta välttyy kiusalliselta takintyhjennysoperaatiolta asiakkaan tiloissa. Arvokkaammat
tavarat tulee säilyttää joko sisävaatteiden taskuissa tai myyntisalkussa.

Vertaan ensivaikutelmaa kiinalaisten pingispelaajien tekemiin avaussyöttöihin. Heidän
syöttönsähän ovat tunnetusti maailman parhaita. Taustalla on filosofia, jonka mukaan
avaussyöttö on ainoa lyönti johon vastustaja ei voi vaikuttaa. Siksi kiinalaiset panostavat
avaukseen hurjan paljon.

Pieniä, kätevissä paikoissa olevia taskuja ei ole koskaan liiaksi. Siksi olen vakiinnuttanut
liivin käytön vaatetuksessani, liiveissä kun on hyviä lisätaskuja muun muassa käyntikorteille. Käytän harvoin kravattia, joten liivi tuo myös tiettyä ryhtiä pukeutumiseeni.
Pelkkä paita tuppaa päivän aikana rypistymään, mutta koska sitä ei liivin alta kauheasti
näy, voi pikkutakin poiston tehdä hyvillä mielin.

Näinhän se on ensivaikutelmankin suhteen. Sinä päätät, oletko ajoissa, oletko jättänyt
riittävästi pelivaraa ruuhkien varalle, miltä tuoksut, hymyiletkö, onko takkisi puhdas,
ovatko hiuksesi kammatut, näkyykö kello ja niin edelleen. Yksityiskohtia on lukemattoman paljon, mutta yksi asia on varma: vain sinä vaikutat siihen, millaisen ensivaikutelman asiakas sinusta saa.

Vaatetusmäärässä on hyvä huomioida myös oma lämpötila. Esimerkiksi minulla tuppaa
olemaan aina luontaisesti hieman kuuma, joten otan mielelläni pikkutakin pois kun pääsen istumaan asiakkaan kanssa neuvottelupöytään.

Jotta ensivaikutelman luominen on sujuvaa, tulee miettiä, miksi juuri sinut kannattaa
tavata ja mitä hyötyä tapaamisestasi on juuri kyseiselle asiakkaalle. Lupaukset tapaamisen kestosta ja varmasta hyödystä ovat hyvän myyjän tunnusmerkit. Ne auttavat
erinomaisen myynnillisen ensivaikutelman luomisessa. Usein nämä asiat tulee sanottua
puhelimessa, ja niiden painokasta esittämistä kannattaakin harjoitella.

Tee huomioita, ja ajattele asioita itsesi kautta. Millaisen myyntimiehen sinä mielelläsi
tapaisit? Sellaisen, joka tuo sinullekin positiivista energiaa? Millainen ensivaikutelma
parantaa kauppojen teon mahdollisuutta, kun sinulle yritetään myydä jotain? Millaisella
valmistautumisella varustetun myyntimiehen sinä mieluiten kohtaat? Ajoissa tulevan,
energiasta ja innosta pursuavan? Myyntisalkun hyvässä järjestyksen pitävän?

Ihminen tekee vaistomaisesti havaintoja ja alitajuisia päätelmiä silmin, nenällä ja kädenpuristuksen perusteella.

Vastauksesi lienee, että haluat jo ensivaikutelmasta alkaen vahvaa luottamusta henkivän myynnin ammattilaisen, joka haluaa auttaa ongelmiesi ratkaisemisessa.

Hyvän aloituksen perusteesejä ovat iloisuus, hymy ja reipas keskustelun aloitus ajankohtaisesta tai silmiin osuvasta asiasta. Muista luontevuus ja kohtuus laittautumisen ja
hajusteiden suhteen.
Oma naama, hiukset ja muut ulkoiset seikat on hyvä tarkistaa auton peilistä, jotta ei tarvitse ensimmäiseksi alkaa peilailemaan itseään asiakkaan tiloissa. On tärkeää keskittyä
vain asiakkaan asioihin.
Täsmällisyys ja puhelimessa luvatussa aikataulussa pitäytyminen ovat kriittisiä menestystekijöitä ensivaikutelman luonnissa.
Heti alkuun on hyvä saada asiakas kertomaan vaikka seinällä olevista kunniakirjoista,
toimitiloista tai muusta asiakkaalle tärkeästä asiasta. Asiakas on aina tähti, ja tämä tulee
huomioida heti alusta asti. Jos myyntityö tehdään asiakkaan kotona, on edellä kuvattujen seikkojen huomiointi monta kertaa tärkeämpää.
Kotona otetaan kengät pois, ja kun omat kengät ovat nauhattomat, jää kyykistely ja
muu sähellys pois. Tämänkin huomioiminen kertoo, että myyjä on tottunut asioimaan
ihmisten kotona ja että myytävän kokonaispalvelun toteutus on yhtä hyvin suunniteltu
kuin tämä yksityiskohta.
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2. ASIAKKAAN TAVOITTAMINEN

Tämä tuo toisaalta hurjan erottautumismahdollisuuden. Persoonallisuus viestinnässä,
esimerkiksi puhelimessa, sekä oma luova asiakaslupaus (esimerkiksi saat vähintään
yhden uuden idean tapaamisemme myötä) toimivat mainiosti asiakkaan mielenkiinnon
herättäjänä ja tapaamisten sopimisen pohjana.

Ilman asiakashankintaa ei ole yhtään mitään! Ei asiakkaita, ei caseja, ei työstettäviä
tarjouksia, ei kaupanpäätöksiä, ei referenssejä, ei suosittelua.

Kun liikut oikealla asenteella ja ymmärrät nykyajan tuomat mahdollisuudet, huomaat,
että asiakkaista sekä asiakkaiden toimialoista saa paljon tietoa.

Asiakashankinta vaatii hurjan määrän työtä, ja juuri tähän osioon moni sinänsä hyvä
myyjä hyytyy. Olen sitä mieltä, että asiakashankinnan osaamisella määritellään todella
vahvasti tuleva kaupallinen menestys.

Ennen oli tavattava fyysisesti kaikki potentiaalisilta kuulostavat asiakkaat, nyt aktiivista
asiakasvalintaa voi ja pitää tehdä sähköisiä vempaimia hyödyntäen.

Kun opit löytämään tuotteistasi ja palveluistasi aidosti kiinnostuneita, eli aitoa hyötyä
saavia asiakkaita, kauppa kyllä käy.

Kun olet löytänyt oikean kohderyhmän, lähesty sitä monikanavaisesti ja kruunaa tavoittelu puhelinsoitolla. Jos pystyt luomaan asiakkaalle arvoa, huomaat tapaamisia järjestyvän!

Tässä luvussa keskitytään ennen kaikkea uusasiakashankintaan, mutta samoja metodeja
voidaan tietenkin soveltaa myös jo olemassa oleviin asiakkaisiin.

Tämä kaikki vaatii tietenkin luovuutta, hoksnokkaa, rohkeutta, päättäväisyyttä sekä
ripauksen periksiantamattomuutta. Niitähän sinulla jo on.

Aktiivisessa myynnissä myyjän keskeisimmät tavat menestyksellisessä asiakashankinnassa ovat:
1) oman viestin kirkastaminen
•
Miksi minut kannattaa tavata?
•
Mitä sinä, hyvä asiakas, minusta hyödyt?
•
Mikä on tapaamisen lupaus (kesto ja hyöty)?

Kun huomaat netissä jonkin mielenkiintoisen uutisen tai otsikon, klikkaa rohkeasti
eteenpäin. Mene alkutietojen lähteille, ja jos löydät uusia nimiä aiheen tiimoilta, ota
tiedot ylös ja soita heille. Ja tee se samoilta jalansijoiltasi. Asia on näet tuore, niin
puhelimen toisessa päässä olijalle kuin sinullekin.

2) aktiivisuus
Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!
3) luovuus
•
Puhelintyöskentely
•
Canvas-käynnit eli kylmäkäynnit
•
Meili, kirje, video, teksti ja muut kiinnostuksen herättäjät.

ASIAKKAAN TAVOITTAMISEN METODEJA JA VINKKEJÄ

Asiakashankintaan menevän ajan määrä on kokemukseni mukaan viime aikoina kasvanut, ja monesta suunnasta kuulee kuinka vaikeata on päästä tapaamaan asiakkaita.
Mutta onko asia todella näin?

Tehokkaita tapoja asiakkaan tavoittamiseksi on suhteellisen vähän, joten panostus
niiden osaamiseen ja kehittämiseen kyllä palkitsee. Tärkeää on, että viesti on ymmärrettävä ja että päättäjään luodaan suora kontakti.

Näkemykseen kätkeytyy paljon totta, ja mielestäni yksi isoin syy on se, että monella on
vaikeuksia kuvata tarjotut edut ja hyödyt asiakkaan ymmärtämässä muodossa. Tämä liittyy viestin kirkastamiseen. Jos asiakkaalla ei ole mitään tietoa miksi hänen pitäisi tavata
juuri sinut ja sinun tuotteesi, ei tapaamista yleensä järjesty.

Asiakkaan vinkkelistä oleellisinta on tietää, miksi juuri sinut kannattaa tavata, mitä etuja
ja hyötyjä tarjoamasi palvelu tarkoittaa ja mitä etuja tarjoat asiakkaan toimialalle. Muista myös lupaus tapaamisen kestosta sekä vähimmäislupaus annista.
Näiden seikkojen kertomista kannattaa harjoitella peilin edessä. Muista hymy, ja sujuvat,
omaan suuhun sopivat sananparret. Niitä voi höystää huumorilla.

Myyjää ei tarvitse tavata siksi, että hänen kauttaan saisi faktatietoa myytävästä tuotteesta ja palvelusta. Se tieto löytyy jo netistä.
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Asiakkaan kysymyksiin on oltava hyvät vastaukset. Testaa niitä kollegoilla, esimiehillä tai
bisnestutuilla.

seen aika soittamiselle. Uusien asiakkaiden tavoittaminen ottaa yleensä enemmän kuin
vähemmän aikaa.

Oman viestin on tultava nopeasti ja napakasti kuin apteekin hyllyltä. Muista, että Pekka
Pelimies valmistautuu myös vastaväitteisiin.

Aseta itsesi eräänlaiseen kilpailutilanteeseen. Kun esimerkiksi olet saanut sovittua viisi
tapaamista, olet oikeutettu kahvikupilliseen.

Omien myynnillisten tavoitteiden, siis eurojen, jakaminen myynnillisiin tehtäviin, eli
soittoihin, tapaamisiin, tarjouksiin ja niistä muodostuviin kauppoihin, on tärkeää. Näin
sinulla on käytössäsi selkeät luvut, joihin voit tekemistäsi verrata.

Sammuta sähköpostit ja netti, niin voit keskittyä vain soittamiseen. Tulosta vaikkapa paperikalenterin sivu, jos vaarana on että tapaamisten kirjaaminen sähköiseen kalenteriin
johdattaa sinut mielenkiintoisen meilin pariin.

Kirjanpitoon kannattaa ottaa myös aika mukaan, jolloin huomaat minkä verran asiakashankintaan kuluu työpäivästäsi.

Jos et tavoita asiakasta, jätä houkutteleva viesti vastaajaan. Kun asiakas kuulee viestin
joka ei jätä häntä rauhaan, hän vastaa jossain vaiheessa.

Eduista ja hyödyistä tulee viestiä asiakkaalle monikanavaisesti ja nykypäivän välinein.
Se tarkoittaa nettisivuja, videoita, sosiaalista mediaa, sähköposteja, puhelinta, radiota,
televisiota, lehtiä, blogeja ja niin edelleen. Valinnat kannattaa tehdä alan ammattilaisten
kanssa, ja siten, että tuotteidesi ja palveluidesi kohderyhmä varmasti tavoitetaan.

Kirjaa tekemisesi tarkkaan ylös, jolloin huomaat kuinka tehokas olet. Samalla tulee tehdyksi hyvä kirjanpito myöhemmin soitettavaksi sovituista asiakkaista.
Saman alan asiakkailla toistuvat yleensä samat haasteet, ja sinulle ne ovat mahdollisuuksia. Siksi soittaminen putkeen saman alan asiakkaille on hyvästä. Näin olet itse hyvin
kartalla siitä mikä puree parhaiten kyseisen toimialan asiakkaan luo pääsemiseksi.

Jokainen myyjä pystyy ottamaan viestintäkanavista kustannustehokkaasti haltuunsa
ainakin sosiaalisen median (esimerkiksi LinkedIn), puhelimen ja meilisuorat.
PUHELIN
Väline numero yksi on puhelin. Puhelin on kustannustehokas, nopea ja suoraviivainen
tapa saada yhteys asiakkaaseen.

Soittoni on peruskestoltaan hyvin lyhyt, alle minuutin pituinen. Keskitän voimani
heti alkuun. Aloitan täytesanoilla ”no niin se on” ja kerron vasta sitten oma nimeni.
Toimin näin, koska nimeni, Ari Holm, on niin lyhyt, että sillä aloittamalla on todennäköistä ettei vastaanottaja tiedä kuka soittaa. Tietämättömyyden seurauksena tulee
jossain kohtaa kysymys: ”Anteeksi, mutta kuka siellä on?” Tuon farssin estämiseksi
olen kehittänyt tuon pikkujutun itselleni. Kun olen positiivisella ja lämpöisellä äänellä
saanut kerrotuksi kuka olen ja mistä soitan, menen suoraan asiaan. Koskaan en ala
lyttäämään oman soittoni arvoa alkamalla kysymään vastaanottajan hyvää hetkeä
puhumiselle. Kokemukseni mukaan minulle kyllä kerrotaan jos hetki ei ole hyvä.

Seiso kun puhut asiakkaan kanssa puhelimessa. Äänesi kuuluu selkeämmin kuin istualtaan.
Laita peili seinään ja tarkkaile kasvojasi puhuessasi. Hymyileminen kuuluu äänessäsi ja
auttaa osaltaan positiivisen puhelinkeskustelun luomisessa.
Luo mielikuva, jossa soitat hyvälle ystävällesi. Sinulla on hänelle todella tärkeätä ja
positiivista kerrottavaa – juuri sellaista, josta ystäväsi varmasti ilostuu ja jota hän pitää
tärkeänä. Kuvittele, kuinka puhelun seurauksena on mahdollista syntyä hieno ja molempia palkitseva bisnessuhde.

Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!

Luo itsellesi erinomainen fiilis soittamiseen. Se syntyy vaikka sinua innostavaa musiikkia
kuunnellen.
Rytmitä tekemisesi niin, että sinulla on aidosti aikaa soittaa. Varaa siis kalenteriisi erik-
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3. ASIAKASKÄYNTI

KYLMÄKÄYNNIT
Jos haluat tehdä kylmäkäyntejä, mieti tavoitteesi ja kohderyhmäsi. Päätä sitten,
onko kylmäkäynti sinulle sopiva metodi.

Asiakas on tähti. Nyt ollaan pyhällä maalla eli asiakkaan tiloissa. Tilanne korostuu huomattavasti, jos ollaan asiakkaan kotona.

Jos myyt monimutkaisia palveluita (esimerkiksi monimutkaiset ICT-ratkaisut),
joihin liittyviin päätöksiin vaaditaan useamman johtohenkilön näkemys, saattaa
kylmäkäynti olla huonosti toimiva tavoittamismetodi.

Keskeistä on asiakkaan ajan kunnioittaminen. Toinen tärkeä seikka on silmin, nenin ja
käsin tehtävä ensivaikutelma, kuten jo aiemmin on käynyt ilmi.

Kylmäkäynti voi toimia, jos myymäsi palvelu vaatii aina asiakkaan tilojen näkemisen (esimerkiksi siivouspalvelut).

Sujuvat alkurepliikit toimivat oivana jäänmurtajana. Kunniamaininnat ja ulkoiset asiat
kannattaa pyrkiä huomioimaan, jotta tapaaminen saa hyvän startin.

Valmistele tarinasi eli kylmäkäynnin syy hyvin. Mieti, miten toimit kohteessa olevien eri henkilöiden kanssa. Mieti, mitä sanot vastaanotossa olevalle henkilölle,
jotta pääset tapaamaan varsinaista kohdehenkilöä.

Alussa punnitaan yleistieto ja keskustelukyky pienistä asioista – tämä on siis sitä kuuluisaa small talkia. Sekin on täysin harjoiteltavissa ja kehitettävissä oleva taito.
Kahvin tai teen kanssa tarjottavat viemiset ovat myös hyviä jäänsärkijöitä sekä tervetulleen tunnelman oivia luojia.

Kun olet jäsennellyt tarinan mielessäsi ja käynyt sen ehkä läpi autossa itseksesi
puhuen, voit ryhtyä tuumasta toimeen.

HETI ASIAKASTAPAAMISEN ALKUUN ON HYVÄ TEHDÄ KOLME PERUSJUTTUA:

Kun esität asiasi hyvin ja vakuuttavasti, pääset tapaamaan tavoittelemaasi henkilöä. Sinulla on myyjänä valtava etulyöntiasema. Asiakashan on yleensä hieman
hämillään, sillä hän ei ole voinut mitenkään varautua käyntiisi.
Ensimmäiset sekunnit ratkaisevat kylmäkäynnin menestyksen. Ilmeesi, hymysi,
suora katsekontaktisi, reipas kädenpuristus ja ulkoinen viestintä (esimerkiksi
firman takki, henkilökortti, salkku, blokki ja padi) kertovat asiakkaalle mistä on
kyse. Näiden seikkojen hiominen auttaa menestymisessä kylmäkäynneillä.

1.

Varmistu käytettävissä olevasta ajasta.

2.

Tee lyhyt esittely ja käy kaikkien läsnäolijoiden toimenkuva läpi. Esittelykierroksen
merkitys korostuu, jos paikalla on läsnä sellaisia henkilöitä, joiden läsnäolosta ei
alun perin ollut tietoa.

3.

Selvitä tavoite tapaamiselle.

Valtaosan tapaamisen ajasta tulisi keskittyä siihen, miten tarjottavat tuotteet tai palvelut voisivat hyödyttää asiakasta. Tuo vaihe edellyttää asiakkaan toiminnan ymmärtämistä, ja siihen on siis syytä tutustua ennen tapaamista.
Tapaamisessa on tärkeää edetä asiakkaan rytmissä. Asiakkaan ihmistyypin huomiointi
on erittäin merkityksellistä. Näin häntä pystyy ymmärtämään mahdollisimman luonnikkaasti. Tästä taidosta käytetään usein nimitystä ”asiakkaan lukeminen”.
Pahinta mitä myyjä voi tehdä, on olettaa jotakin. Kysy, älä oleta! Parhaita kartoituskysymyksiä ovat avoimet kysymykset, siis sellaiset, joihin ei voi vastata yhdellä sanalla ”kyllä”
ja ”ei”.
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TAPAAMISEN KESKEISET TAVOITTEET JA MITEN NIIHIN PÄÄSTÄÄN:
1.

Päästä asiakkaan kanssa samalla aaltopituudelle, eli päätyä asiakkaan mielestä henkilöksi jonka kanssa voi asioida. Ihminen asioi mielellään miellyttäväksi kokemansa
henkilön kanssa. Myyjän tulee osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen. Tavoitteeseen pääsemisen avaintekijöitä ovat fiksu ulkoasu, small talk, täsmällisyys sekä
kaiken viestinnän ristiriidattomuus.

2.

Ymmärtää riittävän hyvin asiakkaan toimintoja. Näin voi alkaa yhdessä asiakkaan
kanssa rakentaa myytävistä tuotteista tai palveluista ratkaisua, joka tuo hänelle
lisäarvoa. Jotta voi ymmärtää asiakkaan toimintaympäristöä, tulee kartoitukseen
keskittyä todella huolella. Avoimet kysymykset antavat mahdollisuuden hyvän
kuvan rakentamiseen asiakkaan toiminnasta. Olisiko hyötyä? -tyyppiset kysymyksen asettelut sekä referenssitarinat tuovat myyjälle hyvää informaatiota asiakkaan
näkemyksestä.

3.

Jatkotoimista sopiminen. Uusi tapaaminen kalenteriin, mahdollisesti molemmilla
on tulevaa tapaamista varten kotiläksyjä tehtävänään. Yhtenä hyvänä jatkotoimena
on kaupoista sopiminen. Siihen tulee toki aina pyrkiä, ja tilaisuuden tullen kauppoja
tulee muistaa myös kysyä. Kannattaa muistaa, että myös ”ei” on vastaus. Jos on
hyvin selvästi nähtävissä, ettei yhteistyölle ole juuri nyt edellytyksiä, on siitäkin
hyvä kommunikoida selkeästi. Jos kauppasuhde näyttää päättyvän ennen kuin
ehti alkaakaan, on paikallaan kysyä asiakkaan mielipidettä tarjottavista tuotteista
tai palveluista. Hyvin usein myyjän on mahdollista saada asiakkaalta arvokasta ja
hyödynnettävää lisätietoa. Asiakas saattaa intoutua kertomaan myyjälle muista
potentiaalisista asiakkaista, jotka kuuluvat hänen tuttavapiiriinsä. Todennäköisyys
tällaiseen tietoon kiinni pääsemiseen kasvaa jos aiheesta muistaa vain yksinkertaisesti kysyä.

Jälkitoimista sopiminen sekä tapaamisen sisällön vetäminen yhteen ovat hyvän asiakastapaamisen tunnusmerkkejä. On hyvä koostaa tapaamisen sisältö ja kirjata sovitut
asiat ylös, sillä on hyvin todennäköistä, että päättäjällä on myös monia muita tärkeitä
asioita edistettävänä. Asianmukaisen materiaalin edelleen toimittaminen jättää myös
asiantuntevan kuvan. Lisäksi materiaali antaa hyvän pohjan mahdolliselle tulevaisuuden keskusteluille. Aina kannattaa jättää myös mahdollisuus sattumalle, eli sille, että
asiakas olisi ”salaa” innostunut sinusta sekä tuotteistasi ja palveluistasi. Materiaalin
saatuaan hän voi välittää sen edelleen. Näin on itsellenikin käynyt hämmentävän
usein, kiitos siitä!
Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!

Näiden kolmen kohdan tulee toteutua jokaisella tapaamisella. Näin molemmat saavat
ajalle vastinetta ja tietävät mitä tapahtuu seuraavaksi.
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4. ASIAKASTA PARHAITEN AUTTAVAN
KOKONAISUUDEN RAKENTAMINEN

Parhaassa ratkaisuehdotuksessa on jotain sellaista, jota jonkun toisen toimijan on hyvin
vaikea tai jopa mahdoton toteuttaa siten kuin juuri sinä voit sen tehdä. Jotta sitten pystyy laatimaan tällaisen uniikin ratkaisuehdotuksen kilpailluilla markkinoilla, tulee tuntea
oman asiakkaan tarpeet niin hyvin, että pystyy ne roimasti ylittämään.

Jotta tälle asteelle pääsee, ovat edelliset vaiheet edenneet asiakkaalle arvoa luoden,
loogisesti ja tietenkin hyvässä hengessä. Nyt on tärkeintä ymmärtää, mitkä ovat tarjottavien tuotteiden sekä palveluiden konkreettiset edut ja hyödyt asiakkaalle. Eduista
ja hyödyistä tulee keskustella asiakkaan kanssa. Näin saavutetaan yhteinen käsitys ja
hyväksyntä.

On myös hyvä huomioida, että asiakkaiden päätöksenteko perustuu aina enemmän tunteeseen kuin järkeen. Siihen liittyy usein kuultu peruste: ”Ostan sinulta, koska hommat
hoituvat kanssasi aina niin mallikkaasti.” Näin myyjä joka haluaa aidosti auttaa asiakastaan saa mahdollisuuden.

Yhdessä asiakkaan kanssa valitaan ne tärkeimmät ja akuuteimmat kehityskohdat, joita
tarjottavilla tuotteilla ja palveluilla halutaan tällä erää lähteä ensimmäisenä kehittämään. Tuo tärkein kehityskohta tulisi selvittää jo aiempien vaiheiden (valmistautuminen,
asiakkaan tavoittaminen, asiakaskäynti) aikana.

Asiakas kyllä huomaa, jos olet hänestä kiinnostunut. Kiinnostunut myyjä on aina se
aktiivisempi osapuoli, tekee mitä lupaa (saapuu tapaamisiin ajoissa, soittaa viikon päästä
kuten puhe oli, hoitaa pieleen menneen laskutuksen kuntoon ja niin edelleen), ja pitää
asiakkaan ajan tasalla häntä hyödyttävistä asioista (esimerkiksi uusista tuotteista, erikoistarjouksista ja juuri lanseeratuista palveluista).

Haluan aivan erikseen alleviivata, että tärkeimpien kehityskohteiden ymmärtäminen,
ja toisinaan luominen, on merkityksellisintä ratkaisuehdotuksen kestävän peruskiven
muuraamisessa.

Toimit siis myyjänä, asiakasta auttavana neuvonantajana sekä oman sektorisi luotettavana ammattilaisena.

Kokemukseni mukaan ratkaisuehdotuksen laadukkuus ei koskaan voi ylittää kartoituksen tasoa. Kartoituksen laadukkuuden taso taas ratkeaa sen perusteella, miten hyvin
luottamuksen rakentaminen on onnistunut.

Myyjän pitää toki huomioida asiakkaiden valinnassa, että panoksen ja tuoton suhde
pelaa liiketaloudellisesti. Potentiaalisimpiin asiakkaisiin käytetään myös enemmän aikaa,
ja he saavat täten parasta mahdollista palvelua. Myyjä saa sitten parhaat mahdolliset
kaupat.

Jos lähtee myymään liian täydellistä kokonaisuutta, saattaa olla, ettei kauppoja tule
tasan mistään. Jos taas onnistuu vakuuttamaan asiakkaan yhteistyön hyödyllisyydestä ja
matkan varrella olevista mielenkiintoisista mahdollisuuksista, ja kauppojen pää on saatu
auki jollain kaupalla, alkaa yhteistyö luonnollisesti kehittyä.
Tästä mallista on tuloksena vuosia kestäviä asiakassuhteita lukuisine kauppoineen. Samalla myyjä ja asiakas voivat onnistua auttamaan toisiaan muissakin asioissa, esimerkiksi löytämällä toisilleen uusia kaupanmahdollisuuksia omista verkostoistaan, vaihtamalla
kokemuksia erilaisista bisnestä kehittävistä palveluista ja auttamalla rekrytointitilanteissa.
Miten sitten onnistua vaativassa ratkaisuehdotuksen laadinnassa? Oleellisinta on löytää
omille tuotteille tai palveluille sopiva asiakas.
Lähestulkoon jokaisella toimijalla on jokin erityinen kilpailuetu verrattuna muihin saman
alan toimijoihin. Tuo kilpailuetu voi liittyä hyvinkin arkisiin asioihin, kuten esimerkiksi
sijaintiin, toimialueeseen, henkilöstöön, vuosien varrella karttuneeseen kokemukseen,
erikoislaitteisiin ja niin edelleen.
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5. KAUPPOJEN TEKO ELI YHTEISTYÖN ALOITTAMINEN
LUOTTAMUKSEN VOITTAMISEN JÄLKEEN

Tämä sääntö on niin merkittävä, että sen omaksuminen osaksi luonnikasta myyntityötä
on aivan välttämätöntä.
Kaupat jäävät syntymättä, mikäli kaupanpäätöskysymyksen kohdalla myyjä alkaa itse
vastata itse tekemiinsä kysymyksiin tai ei anna asiakkaalle suunvuoroa.

Kauppojen teko on edellisten kohtien looginen jatkumo. Kyseessä on hieno hetki, sillä
tuolloin kirjataan ylös asiat ja toimintatavat, joilla yhteistyö aloitetaan. Tässä kohtaa on
tärkeä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asiat oikein.

Myyjällä innokkuus on erittäin tärkeää, mutta kauppojen teon hetkellä maltti on valttia.
Sanaa ”ei” on turha pelätä, eikä sen kohdalla saa lannistua. Kokemukseni mukaan ensimmäiset viisi kieltäytymistä kuuluvat tiiviiseen ja neuvottelevaan kaupankäyntiin.

Itse asiassa yksi tapa päättää kaupat, eli klousata, kuten hienosti sanotaan, on kirjata
ylös hyötyä tuovat seikat sekä hinta ja varmistaa sitten asiakkaalta kaiken olevan kuten
oli sovittu. Samalla myyjä kertoo esimerkiksi toimitukseen liittyvät seikat ja antaa tilauskaavakkeen ja kynän allekirjoitusta varten asiakkaalle. Näin olen itse päättänyt monta
kauppaa.

Toki myyjän täytyy ymmärtää, että asiakkaan kieltäytymisen jälkeen tulee jotain muuttaa ennen seuraavaa kaupanpäätöskysymystä. Muuten kaikki menee surullisenkuuluisaksi tyrkyttämiseksi. Siitähän ei laadukkaassa kaupankäynnissä ole milloinkaan kyse.
Kauppojen tekeminen on osa luonnollista ihmisten välistä kanssakäymistä, jossa yritysten tuottamat tuotteet tai palvelut tuottavat hyötyä ja lisäarvoa asiakkaalle. Jatkuvan
kaupankäynnin ehdoton edellytys on edellä kuvattujen asioiden toteutuminen. Tämä
tulee korostumaan nyt ja tulevaisuudessa.

Kauppojen tekoon riittää hämmästyttävän usein seikkaperäinen selostus myytävästä
sisällöstä, käytännön toteutuksesta sekä saatavista hyödyistä.
Keskeistä on hoksata oikea hetki kaupoille. Tuotteen tutkailu uudelleen ja toimitus- ja
asennusajoista tai maksuehdoista keskustelu asiakkaan aloitteesta ovat selkeitä signaaleja ostopäätöksen syntymiselle. Silloin pitää heti kysyä: ”Eiköhän tehdä kaupat?”

Entistä useammin olemme tilanteessa, jossa asiakas saa esimerkiksi netistä riittävän
ja jopa ylenmääräisen tietopläjäyksen myyjän tarjoamista tuotteista tai palveluista.
Kuitenkin vain myyjältä asiakas saa selville kyseisten tuotteiden tai palveluiden parhaan
sopivuuden, hienon fiiliksen hyvästä yhteistyöstä, muut bisneksessä auttavat vinkit,
käytännön erikoispalvelut, inhimillisen huomioinnin kaupanteossa sekä rohkaisun päätösten tekemiseen.

Kaupan kylkiäisenä annettava lahjakortti toimii joidenkin asiakkaiden kohdalla viimeisenä niittinä kauppojen teossa.
Usein fyysiset toimet johtavat molempien haluamaan lopputulokseen. Reipas kysymys
kauppojen teosta, nousu seisomaan ja käden ojennus kauppojen kättelyä varten on yksi
tehokkaimmista keinoista päättää kaupat.

Myyjä saattaa toimia myös uniikkien asioiden vartijana ja asiakkaan unelmien toteuttajana, esimerkiksi silloin kun puhutaan taloista, autoista, liikekiinteistöistä, taideteoksista
tai yrityksistä.

Usein on kuitenkin niin, että selkeitä ostosignaaleja ei tule. Silloin myyjän tulee itse aktiivisesti tehdä selkeitä kaupanpäätöskysymyksiä. Tehdäänkö kaupat? Mennäänkö näin?
Jos tämä vielä saadaan niin olisiko tämä sitten tässä?

Perusasetelma myyntitilanteessa on se, että myyjällä on kovempi tarve myydä kuin
asiakkaalla ostaa. Toinen peruselementti on se, että asiakas pelkää ostaa ja myyjä pelkää
menettävänsä kaupan. Pelko kaupan menettämisestä ilmenee niin sanotusti pyörivinä
ikuisuuscaseina, joissa päätöksiä suuntaan tai toiseen ei meinaa syntyä koskaan.

Jotta myyjä osaa tehdä tarvittavia korjausliikkeitä, tulee kartoituksen olla niin seikkaperäinen, että myyjällä riittää ässiä hihassaan. Tarjoamisella ja tyrkyttämisellä on selvä ero.

Asiakkaan auttaminen päätöksen tekemisessä on yksi myyjän tärkeimmistä tehtävistä, ja
asiakkaan ymmärtäminen auttaa myös oikeanlaisen tuen antamisessa.

Kun myyjä tekee kaupanpäätöskysymyksen, tulee sen jälkeen olla yksinkertaisesti täysin
hiljaa. Myyjän tulee olla hiljaa, kunnes asiakas sanoo jotain. Joskus tuo hiljaisuus kestää
muutaman sekunnin, joskus muutaman minuutin.

Joskus on hyvä jättää ihmiset (useampi päätöksentekijä) keskenään keskustelemaan asiasta
ja poistua hakemaan vaikkapa sopimustulosteita tai kahvia. Myös suorat kysymykset auttavat ajatuskuplien hahmottamisessa. Mihin haluat lisätietoa? Mikä mietityttää?

Kesti hiljaisuus kuinka kauan hyvänsä, ainoa joka saa puhua kaupanpäätöskysymyksen
jälkeen on asiakas.
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Kauppojen tekeminen ei suinkaan ole mikään myyjän näytös tai ansio, vaan kyse on
molempien osapuolten liittämisestä yhteen yhdessä sovittujen ja yhdessä haluttujen
asioiden pariin. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miten tärkeä hetki kauppojen
tekeminen on.
Kauppojen tekemisen merkitystä yritysten liiketoiminnalle ei voi kyllin korostaa: siinä
määritellään yrityksen tulot! Myyjät ovat siis melkoisen keskeisessä asemassa, kun
määritellään yritykseen sisään virtaavaa rahaa.
Sama koskee esimerkiksi tarjoilijoita. Jos kaikki Suomen ravintoloissa työskentelevät
tarjoilijat myisivät kaikille asiakkaillensa lisää alkuruokia, jälkiruokia, erikoiskahvia tai
drinkkejä vuoden jokaisena päivänä, olisi koko alan liikevaihdon kasvu vuodessa melkoinen.
Kova yrittäminen alalla kuin alalla toisi meille kansakuntanakin todella paljon hyvää.
Eikä kyse ole mistään muusta, kuin pienistä yksittäisistä kaupoista.
Mielestäni kauppojen syntyminen kulminoituu siihen, miten myytävillä tuotteilla tai
palveluilla pystyy vaikuttamaan ihmiseen siten että hän alkaa haluta niitä. Tärkeimpänä
näen asiakkaan luottamuksen voittamisen.

Ihan alussa, kun en ollut tavannut yhtään asiakasta, kyse oli puhtaasti omasta innostuksestani. Pidin myymiäni tuotteita maailman hienoimpina ja tärkeimpinä. Tuon
innostuksen roihun puitteissa sitten tapasin sata asiakasta per kuukausi. Kehityksen
myötä tein joka toisessa tapaamisessa kaupan, eli 50 kauppaa per kuukausi. Ilman
valtavaa innostustani en varmaankaan olisi pystynyt viikoittaisena soittopäivänä
tekemään sataa puhelinsoittoa ja saamaan siten kalenteriini 25 viikoittaista käyntiä.
Mutta voi sitä valtavaa innostusta, joka ylitsepursusi niin puhelimessa kuin tapaamisissakin! Asiakkailleni tuli tunne, että tarjoan heille puhdasta kultaa, jota ilman
he eivät tule toimeen, ja vielä kohtuullisin ehdoin. Kaupathan siinä sitten syntyivät.
Tuosta ajasta on aikaa 15 vuoden verran, mutta edelleenkin tuo sama mekaniikka
toimii oman tekemiseni polttoaineena.
Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!
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6. YHTEISTYÖN ALOITTAMISEN JÄLKEISET TOIMET

useamman henkilön toimenpiteitä, tarkan toimitussisällön merkitys kasvaa ekspotentiaalisesti.

Tämä on kauppojen tekemisen tärkein osa, sillä nyt alkaa varsinainen yhteistyö. Kaupan
jälkeisillä toimilla aloitetaan aina tekemään seuraavaa kauppaa kyseisen asiakkaan sekä
hänen verkostonsa kanssa. Jos kauppojen jälkeisiin tehtäviin ei panosta ja asiakas pettyy,
seuraavat kaupat ovat kiven takana. Samoin käy myös asiakkaan verkoston kanssa.

Myyjän täytyy ymmärtää eri prosessien sisällöt ja merkitykset niin suorittajalle kuin
asiakkaallekin. Myyjä on myös nähtävä vaivaa, jotta kaikilla toimitukseen osallistuvilla
toimijoilla on seikkaperäiset tiedot siitä mitä heiltä odotetaan.
Kuten kauppojen tekemisen osassa käytiin läpi, on asiakkaalle on hyvä selvittää toimitusprosessin keskeisimmät toimijat aikatauluineen. Usein siinä vaiheessa tulee esiin
tärkeitä lisätietoja, joiden avulla asiakkaan toiveiden ylittäminen tulee mahdolliseksi.

Lupausten lunastamisella mitataan myyjää. Keskeinen tavoite tulee olla ylitoimittaminen. Kaupat pitäisi siis pystyä tekemään siten, että toimitus, eli se mitä asiakas saa tai
kokee, on enemmän kuin mitä on myyty. Näin toimien asiakas yllättyy positiivisesti, ja
myyjälle kertyy positiivista mainetta ihan automaattisesti. Tämä johtaa uusiin kauppoihin maailman tehokkaimman markkinointikeinon, suosittelun voimin.

Oman yrityksen sisällä myyjän on hyvä pitää huoli siitä, että vaikka kaikki tiedot onkin
asianmukaisesti kirjattu järjestelmiin, asiat myös todella tapahtuvat prosessikaavioiden
ja sovittujen seikkojen mukaisesti.

Miten tuohon tavoitteeseen pääsee? Miten varmistua, että asiakas saa enemmän kuin
kuvitteli ostavansa?

Tätä niin sanottua sisäistä seurantaa on hyvä tehdä jo siksikin, että sen avulla mahdollisiin poikkeamiin pystyy reagoimaan ennakoivasti.

Jälleen palataan alkuruutuun, eli myyjän valmistautumiseen ja asiakkaan tarpeiden
seikkaperäiseen kartoittamiseen. Hyvä myyjä on jo etukäteen ottanut selvää, mitkä
omien tuotteiden tai palveluiden hyödyt ovat myyntiponnisteluiden kohteena olevalle
asiakkaalle ne tärkeimmät.

Isojen muutosten kohdalla on oltava asiakkaaseen yhteydessä ja pyydettävä niihin lupa.
Tämä kaikki tietenkin korostuu mitä suuremmasta ja asiakkaalle tärkeämmästä toimituksesta on kyse.

Entä miten toimitus saadaan ylittämään asiakkaan tarpeet? Yksinkertaisesti niin, ettei
asiakkaalle paljasteta kaikkia yksityiskohtia niin hyvässä valossa kuin ne olisi mahdollista
toteuttaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että antaa asiakkaalle toimitusaika-arvioksi yhden viikon, vaikka periaatteessa homma onnistuisi jo kolmen päivän päästä. Kun
toimitus sitten tapahtuu kolmen päivän kuluttua, asiakas ilahtuu ikihyviksi.

Jos kauppojen ja toimituksen välillä on pitkä aika, myyjän pistepussia kasvattaa vahvasti,
jos hän on matkan varrella yhteydessä asiakkaaseen ja yksinkertaisesti kertoo kaiken
menevän sovitusti ja suunnitellusti. Näin asiakkaalle tulee kuva huolehtivasta myyjästä.
Tällaiset väliyhteydenotot saattavat poikia myös lisäkauppaa, esimerkiksi jonkin lisävarusteen tai vaikka täysin uuden asiakkaan muodossa – sellaisen, joka tulee toimituksen
kohteena olevan asiakkaan verkostosta.

Tämä seikka korostuu, jos kartoituskeskusteluissa käy ilmi, että asiakkaalle olisi tärkeää
saada tuote tai palvelu mahdollisimman pian, mutta kuitenkin niin, että hän pärjää
viikonkin toimitusajalla.

Jokaisen toimituksen jälkeen tulee olla asiakkaaseen yhteydessä ja kysyä, onko kaikki
mennyt sovitusti ja suunnitellusti. Tämä on aina tärkeää, vaikka myyjällä olisikin sisäisenä tietona se, että kaikki on mennyt hyvin. Oma tieto ei kuitenkaan riitä: hyväksyntä
toimitukselle pitää aina saada päätöksentekijältä itseltään. Mikään kauppa tai toimitus
ei ole liian pieni tämän seikan kysymiselle.

Ilahtumisefekti maksimoidaan siten, että toimituksen jälkeisenä päivänä myyjä on yhteydessä asiakkaaseen ja kertoo tehneensä kaikkensa, jotta juuri tämän asiakkaan toimitus
saadaan hoidettua niin pian kuin mahdollista. Vastaavia asioita voivat olla myös myytyä
sisältöä kattavampi varustelu, nopeammin ja laajemmin toteutettu asennus, asioiden
laajempi selvittely asiakkaan puolesta tai mikä hyvänsä asia, joka kartoituksen perusteella on asiakkaalle arvokasta ja merkityksellistä.

Tiedustelun voi hyvin tehdä puhelimitse – meilitiedustelu on huonompi, koska silloin
vastaamisen vaiva jää asiakkaalle. Keskeistä on tehdä tiedustelu heti toimituksen jälkeen
– jos ei samana, niin sitten toimitusta seuraavana päivänä. Taitava myyjä myös ymmärtää puhelimessa sanottuja asioita paremmin kuin vain meilissä lukevaa kommenttia ”ok”.

Mitä myyjän pitää konkreettisesti tehdä, jotta hommat menevät putkeen? Kirjata kaupan sisältö tarkasti kaikkiin tarvittaviin sisäisiin järjestelmiin. Jos kyseessä on hiukankin
monimutkaisempi toimitus, sellainen, johon sisältyy useita palvelukomponentteja ja
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Kun toimituksesta on kulunut pidempi aika, esimerkiksi muutama viikko tai kuukausi,
on paikallaan tavata asiakas. Tapaaminen on tärkeää, sillä silloin asiakkaalla on syy pysähtyä miettimään ja jakamaan kokemuksiaan myyjän kanssa. Kaupan suuruudesta sekä
asiakkuudesta riippuen myyjä pystyy hyvin päättelemään, tuleeko tapaaminen sopia
ennalta erikseen vai voiko paikalle pistäytyä ihan vain ohimennen kuulumisten kyselyn
hengessä.

nattaa pyrkiä. On nimittäin aivan eri asia myydä jotakin jota on kehitetty yhdessä
asiakkaiden kanssa kuin yrittää itse keksiä väkisin markkinat sulattavaa ihmettä. Kaiken
kukkuraksi asiakkaat suhtautuvat usein suopeasti tällaisiin kehityshankkeisiin, sillä
sehän tarkoittaa automaattisesti sitä, että myös he tulevat jatkossa saamaan parempia
tuotteita tai palveluita.
Myyjän kehittymiseen liittyy keskeisesti oman tekemisen jatkuva analysoiminen ja ikuinen oppiminen. Siksi kannattaa kysyä asiakkailta tai ohi menneiltä caseilta, miten myyntiesitys heidän mielestään meni. Mitä mieltä olitte myymistäni tuotteista tai palveluista?

Oli tapaamisen kesto tai sopimistapa mikä hyvänsä, oleellista on, että myyjä menee
tapaamaan asiakasta itse ja fyysisesti. Varsinainen lottovoitto on, jos myyjä pystyy
samalla haastattelemaan vaikka sellaisia asiakasyrityksen henkilöitä, jotka ovat päässeet
iloitsemaan myydystä tuotteesta tai palvelusta.

Oppi kannattaa napata erityisesti niistä caseista, jotka eivät syystä tai toisesta päätyneet maaliin. Näissä tilanteissa asiakkaat myös mielellään antavat palautteen, sillä he
kokevat olevansa moraalisesti ”velkaa” myyjälle kun kauppa ei syntynytkään. Lisäksi
vastaukset ovat yleensä rehellisiä, sillä asiakkaanhan pitää saada selitettyä joku syy,
miksi kaupat eivät syntyneet. Kun tämä keskustelu on käyty, on sen perään hyvä kysyä
kolme nimeä, jotka voisivat hyötyä myytävistä tuotteista tai palveluista. Kauppasuhteille
on tunnusomaista se, että ne ajan myötä laajenevat ja kehittyvät – siis jos kaupanjälkeiset toimet on hoidettu hyvin.

Näkemyksistä myyjä saa omaan myyntitarinavarastoonsa mittaamattoman arvokasta
materiaalia. Ja kaupan päälle hyvän mielen siitä, että on taas pystynyt tätäkin asiakasta
auttamaan!
Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, asiakkaan verkostot ovat luontaisia uuden kaupan
mahdollisuuksia. Yksi tärkeimmistä digiajan mahdollisuuksista on esimerkin LinkedInin
hyödyntäminen. Kannattaa siis aina pyrkiä saamaan omia asiakkaita LinkedIn-verkostoon mukaan. Tämä ei koske vain asiakasyrityksen päättäjiä, vaan myös muita henkilöitä.

Huippumyyjät osaavat jälkitoimet, sillä he ymmärtävät, että kauppoihin liittyvistä käytännön toimista saattaa joskus syntyä suuria, aikaa vieviä sekä fiilistä syöviä murheita.
Toisaalta he myös ymmärtävät, että pieni kauppa voi olla kynnyskauppa kohti suurempaa yhteistä tulevaisuutta – tai että asiakkaan verkostoissa saattaa olla varsinainen
megavonkale.

Myyjän kannattaa aina muistaa, että koskaan ei voi tietää, miltä puolelta pöytää sitä
itsensä joskus löytää tai minkä tuotteiden tai palveluiden parissa milloinkin tulee toimimaan. Ihmiset ja verkostot ovat pääoma, jonka kartuttaminen ei mene koskaan hukkaan.
Asiakkaista tulee pitää hyvää huolta. Heitä on pidettävä tietoisina ajankohtaisista asioista uutiskirjeillä, meileillä, blogeilla, postituksilla, videoilla, asiakastapahtumilla ja niin
edelleen. Aktiivista ja monikanavaista viestintää siis. Kun asiakas on tyytyväinen, hänestä kannattaa pyrkiä tekemään referenssiasiakas, jonka tarinan saat nimineen päivineen
kertoa jollekin tulevalle asiakkaallesi. Kannattaa pyytää lupa myös siihen, että Epäilevät
Aatut saavat olla häneen yhteydessä.

99,9 prosenttia vuosien varrella tapahtuneista toimituksista ja kaupoista on saavuttanut kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen aktiivisilla seurannoilla sekä
huolenpidolla.
0,1 prosenttia toteutuksista on vaatinut aivan erityisiä toimia, kuten yhteyshenkilöiden vaihtamisia, ulkopuolisten palveluiden ostamista ja niin edelleen. Arvannet, että
nuo kaupat eivät olleet niitä kannattavimpia. Joskus on jouduttu hurjasti päivittämään tehdyn kaupan sisältöäkin. Näissä 0,1 prosentin kaupoissa on ollut parasta mieletön kantapään kautta saatu oppi. Se on se, että puolin ja toisin pitää olla kristallin
kirkasta mitä myydään, mitä ostetaan ja millä ehdoin kauppa syntyy.

Jo se, että myyjällä on kattava ja monipuolinen joukko referenssiasiakkaita, on myyntivaltti. Parhaimmillaan myyjä pystyy luomaan uusia kaupanmahdollisuuksia omille
asiakkaillensa omien verkostojensa ja muiden referenssiasiakkaidensa avulla. Asiakkaista kannattaa pyrkiä luomaan myös uusien tuotteiden tai palveluiden pilotoijia. Lähtökohtaisesti oman firman tuotteet tai palvelut on luotu auttamaan asiakkaita, ja niiden
kehittäminen asiakkaiden avulla tuo jälleen uusia kaupallisia menestysmahdollisuuksia.

Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!
Kyse on jo todella pitkälle viedyistä kauppojen jälkeisistä toimista, mutta tähän kan-
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7. SUOSITUSTEN AVULLA UUSIIN
KAUPANMAHDOLLISUUKSIIN

tustut asiakkaidesi toimialoihin, heidän asiakkaisiinsa sekä heidän kilpailuetuihinsa. Kun
esimerkiksi tiedät, että asiakkaanasi oleva rengasliike on myyntialueesi markkinajohtaja,
vinkkaat yritystä aina kun kuulet jonkun tarvitsevan renkaita.
Tuolla tavalla tuotat arvoa kahdelle eri sektorille. Rengasliike saa kauttasi uusia asiakkaita, ja on varsin todennäköistä, että sinun myyjäsuhteesi uusia asiakkaita tuovana
myyjänä on rengasliikkeelle erinomaisen arvokas.

Suositukset ovat maailman vahvin markkinointimuoto. Tuohon kuninkuusluokkaan kannattaa siis voimallisesti pyrkiä. Olet varmaan kuullut, kuinka menestyville myyjille tulee
paljon uusia kaupanmahdollisuuksia juuri suosittelujen perusteella.

Tänä päivänä, kun kilpailu alalla kuin alalla on melkoisen kovaa, etu jonka tuot rengasliikkeelle auttaa sinua kehittämään kauppasuhdettasi syvemmäksi ja laajemmaksi.

Kyseessä on aika yksinkertainen juttu. Ihminen, eli asiakas, on ollut erityisen tyytyväinen
johonkin tuotteeseen tai palveluun. Niitä myynyt ihminen, eli myyjä, saa siitä hyvästä
kunniaa itselleen.

Toinen arvoa saava taho on henkilö, jolle vinkkasit hyvin tuntemastasi rengasliikkeestä.
Jos kyseessä oli vaikka potentiaalinen asiakas, todennäköisesti teit lähtemättömän vaikutuksen hyvällä vinkkauksellasi. Et olekaan enää pelkkä myyjä, vaan aidosti asiakkaalle
lisäarvoa tuova A-luokan myyntimies.

Aiemmin käsitelty alimyyminen ja ylitoimittaminen on yksi tapa auttaa suositusten
saamisessa. Tuolla mekanismilla asiakas yllätetään positiivisesti, ja positiivinen kokemus
alkaa soida omalla nuotillaan asiakkaan verkostoissa. Puhutaan siis kuuluisasta puskaradiosta.

Ja mitä sitten tapahtuu omalle kaupankäynnillesi? Kuin huomaamatta tulet itsekin
saamaan suositteluja. Myös sinua halutaan auttaa ja tarjoamiasi palveluita suositellaan
aktiivisesti.

Jotta voi kuvitella saavansa suosituksia, on aivan ehdottoman tärkeää toimia aina niin
hyvin kuin vain voi. Asiakkaat arvostavat kovasti henkilökohtaista otetta, itsensä peliin
laittamista ja joustavuutta.

Toimialariippumattomuus helpottaa sinua, sillä silloin sinulle myyjänä aukeaa luonnollinen väylä kasvattaa monipuolista verkostoa usealla eri toimialalla. Jos toimit vain yhdellä toimialalla jonkin kapean sektorin erikoistuotteen kanssa, on silloin tietenkin hieman
hankalampi kasvattaa monipuolista, eri toimialojen asiakkaista koostuvaa verkostoa.
Ei sekään mikään mahdottomuus ole, mutta silloin laajan verkoston luomiseen menee
hieman enemmän aikaa.

On hyvä myös miettiä, millaista myyjää olisit itse valmis suosittelemaan? Suositteluun
liittyy aina vahvasti myös suosittelijan omat kasvot. Et varmaankaan uskalla suositella
tyyppiä, johon et itsekään usko.
Suosittelut ovat oiva mittaristo omalle tekemiselle omalla toimialalla. Moni toimija on
ottanut suosittelun osaksi markkinointiaan. He kertovat, kuinka moni heidän asiakkaistaan suosittelee heitä edelleen. Kaikki on toki vain suuntaa-antavaa, sillä tuskin prosenttiluvut kertovat täsmällisiä lukumääriä.

Myynnillisesti pystyt edesauttamaan suosittelua varmistumalla suositteluviestien perillemenosta. Se tapahtuu niin, että välität asian ja yhteystiedot osapuolille vaikka meilitse.
Samalla kerrot asian riittävän seikkaperäisesti, siten, että asiasta tulee näille yhdistämillesi ihmisille ikään kuin yhteinen. Sopivassa kohtaa voit vaikka tiedustella: ”Miltäs uudet
renkaat tuntuvat?”

Keskeisempää onkin viesti: Olemme niin hyviä, että asiakkaammekin suosittelevat
meitä, kokeile siis sinäkin!

Tuollaisesta toiminnasta saa hyvin paljon arvokasta osaamista ja kokemusta. Ensinnäkin opit eri toimialoista todella paljon. Huomaat myös, miten sinusta tuleekin aivan eri
tason kumppani, kun taas aiemmin olet ehkä ollut ”pelkkä” myyjä. Nouset arvoasteikolla
pykälän verran ylemmäs.

Tietenkin kaikkeen suositteluun liittyy se, että tuotteiden ja palveluiden tulee olla ensiluokkaisia.
Olisiko jotain muuta tapaa saada suositteluja kuin hoitaa hommansa yli odotusten? Kyllä
vain. Seuraava malli pätee erityisen hyvin, jos toimialasi asiakaskunta sattuu olemaan
monelta eri toimialalta.

Suosittelu on sanalla sanoen mukavaa. Kun on pystynyt auttamaan muita ihmisiä, tulee
aina hyvälle tuulelle.

Malli toimii käytännössä niin, että käytät asiakkaidesi hyväksi tietoa, jota saat kun tu-
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En tiedä mistä syystä, mutta minulta on melko usein kysytty, tuntisinko
tai tietäisinkö jonkun joka osaisi sitä tai tätä. Ja kun olen 15 vuoden
verran toiminut eri toimialoille kauppaa tehden, niin tietenkin olen
melkoisen monipuolisesti tutustunut erilaisten tuotteiden ja palveluiden
tarjoajiin. Aktiivinen verkostoni luottopakkien suosittelu on vakiintunut
itselleni tavaksi toimia.
Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!
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8. HUOMIOITA MYYNNISTÄ

Keskeistä on tehdä asiakkaan vastausten perusteella tilanteeseen sopivia jatkokysymyksiä. Näin luot luottamusta asiakkaan suuntaan olemalla aidosti kiinnostunut hänen
tarpeidensa ratkaisemisesta.

Mitä myynti pohjimmiltaan on? Yksinkertainen vastaus: Ihmiseen vaikuttamista ja
ihmisen luottamuksen voittamista. Ihminen-sanan tilalle voi sujuvasti laittaa myös sanan
asiakas. Haluan kuitenkin korostaa ihmisyyden merkitystä, sillä siinä piilee lopulta keskeinen syy miksi toiset myyvät paremmin kuin toiset.

Eikö olekin yksinkertaista, helppoa ja järkeenkäypää?
Erityisen ratkaisun luominen edellyttää joustavaa palveluntuottajaa sekä hyvää myyjää.
Tässä punnitaan, miten hyvin yrityksen organisaatio on onnistunut myymään oman konseptinsa sisäisesti ja miten yrityksen tarina välittyy myyjän kautta mahdolliselle tulevalle
asiakkaalle.

Kaikkien yritysten tuotteet ja palvelut ovat olemassa ihmisten tarpeita varten. Voidaan
siis todeta, että myynnissä on kysymys ihmisten auttamisesta, ja jotta ihmisiä pystyy
auttamaan, heihin tulee pystyä vaikuttamaan ja heidän luottamuksesta on voitettava.
Myyjän tärkeimpiin työkaluihin kuuluu kysymisen ja kuuntelemisen taito. Sillä erotetaan
jyvät akanoista. Asiakasta ei voi mitenkään osata auttaa ilman erinomaisia kartoituskysymyksiä.

Miten tässä voi menestyä hyvin? Väitän, että yksi keskeisimmistä ominaisuuksista on
myyjän oma innostuneisuus.
Riittävän innostunut myyjä:
•
osaa asiansa
•
haluaa päästä valaisemaan asiakasta
•
keksii keinot asiakkaan tavoittamiseksi
•
on intohimoinen kaupan tekijä, ja niin innostunut tarjottavista tuotteista ja palveluista, että haluaa muidenkin pääsevän nauttimaan niistä
•
jaksaa kehittää jatkuvasti itseään
•
saa asiakkaan innostumaan ja ostamaan
•
on hurjan aktiivinen
•
on ylpeä tuotteistaan ja palveluistaan
•
etsii asiakkaista lisää asiakkaita.

Pelkät erinomaiset kysymykset eivät tietenkään yksinään riitä, vaan vastausten kuunteleminen, eläytyminen ja tarkentavien lisäkysymysten taso määrittelevät miten hyvin
pystyt vaikuttamaan ihmiseen tulevalla ratkaisullasi.
Miten taidoissa voi kehittyä? Ensimmäiseksi mieti, mihin kaikkeen asiakas voi tuotettasi
ja palveluasi hyödyntää. Kun olet saanut mietintösi valmiiksi ja kirjoittanut sen paperille,
mieti sitten kysymykset paperilla oleviin vastauksiisi.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:
Asiakkaan käyttötarkoitukset autoon liittyen ovat
•
työmatkat, mökkimatkat, Ikea-käynnit, lomamatkat...

Kyselemisen taito sekä uniikin ratkaisuehdotuksen laadinta ovat syitä, miksi myyjiä
tarvitaan jatkossakin.

Asiakkaan matkustajat ovat
•
kaksi aikuista, neljä lasta...

Toisaalta erot näissä taidoissa tuovat isot erot myös myyntuloksiin. Ammattitaitoinen
myyjä pystyy rivien välistä kuulemaan asiakkaan ilmaisemattomat tarpeet. Hän pystyy
laatimaan tarjottavista tuotteista ja palveluista uniikin ja joustavan ratkaisun juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin.

Matkatavaroita ovat
•
huonekalut, matkalaukut, sukset, luistimet...
Jotta saat edellä kuvatut asiakkaan tarpeet selville, on sinun hyvä kysyä ainakin
•
mihin autoa käytetään?
•
ketkä kaikki siellä matkustavat?
•
minkä ikäisiä lapset ovat?
•
millaiset ovet olisivat hyvät?
•
mitä auto saisi maksaa?
•
muuta huomioitavaa?

Myyjä on asiakkaan kompassi tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden kanssa.
Käynnissä oleva muutos kaupanteossa antaa paljon mahdollisuuksia myyjille, jotka
haluavat aidosti auttaa asiakkaita ja jotka ovat aidosti halukkaita oppimaan uutta ja
kehittämään itseään. Painotan sanaa aito, sillä kaikkihan ovat lähtökohtaisesti halukkaita auttamaan ja oppimaan, ainakin jos pomo tai asiakas kysyy. Käytännön eroja on silti
valtavasti.
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Uskon vahvasti myös siihen, että tulevaisuudessa nousevat entistä suurempaan arvoon
luotettavat henkilösuhteet ja verkostot. Oman alansa mestarimyyjälle tämä tarkoittaa
luonnollisesti lisää kauppaa ja uskollisia asiakassuhteita.
Miksi näin on? Koska internetin ihmeellisellä aikakaudella ja globaaleilla markkinoilla
pystyy ”kiillottamaan” yrityksen näyttämään oikein hyvältä, vaikka todellisuus ei sitä
ihan täysin olisikaan. Tuote- ja palvelutarjooma on ajat sitten ylittänyt tarpeen, eikä
asiakas selviä ilman hyvää myyjää, vaan tekee huonoja ostoksia.
Uskon, ja olen lähes tulkoon varma, että tulevaisuudessa puhdas tuotemyynti tulee
jatkossa automatisoitumaan hurjasti nykyisestään. Tarkoitan siis myyntiä, johon ei ole
liitetty mukaan mitään palvelua tai jossa ratkaisun jalostusarvo myyntiorganisaation
toimesta ei ole suuri.
Esimerkkinä olkoon vaikka ruokakauppa. Ruokakaupassa käyminen on monelle se
”pakollinen paha”, eli useimmiten suurin piirtein samojen tuttujen ja turvallisten tuotteiden keräämistä itsepalveluna ja maksamista kassalla. Verkkokaupat kuitenkin tekevät
kovasti tuloaan, ja hyvä niin.
Kaikkien tulisikin pohtia, miten omaa myyntiä voisi kehittää joiltain osin automatisoimalla. Esimerkkinä voisi olla säännöllisin ajoin toistuvat kaupat nykyisen asiakkaan kanssa.
On paljon sähköisiä järjestelmiä, jotka mahdollistavat automatisoinnin. Ne yksinkertaisesti vain varmistavat asiakkaalle toimituksen tapahtuvan silloin ja silloin. Myyjä voi
varmistaa kaupallisen puolen tekemällä esimerkiksi vuosisopimuksen, jolloin hinnat ja
ehdot ovat sovitun mukaiset.
Tämä menettely jättää myyjälle lisää aikaa uusien potentiaalisten asiakkaiden etsimiseen
tai päällä olevien casejen kääntämiseen kaupoiksi.

Sosiaalisen median ja netin aikakaudella ihmiset löytävät tietoa muiden kokemuksista,
ja niiden kokemusten arvo voi olla todella merkittävä.
Esimerkkinä toimikoon vaikka lastentarvikkeisiin liittyvät erilaiset sosiaalisen median
ryhmät. Vertailut ja kommentit saatetaan käydä hyvinkin huolella läpi, ja videoiden
perusteella tehdään päätöksiä isoistakin hankinnoista, ilman että varsinaista tuotetta,
myyjästä puhumattakaan, on tullut nähtyä.
Lisää vinkkejä ja käytännön kokemuksia löytyy videovalmennuksesta!
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