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Lumene yhdistää pohjoisen villin luonnon ja 
tieteen viimeisimmät innovaatiot ihonhoito 
- ja värikosmetiikkatuotteiksi. Lumenen tuot-
teita myydään ympäri maailman Amerikasta 
Aasiaan. Lumene-konsernin liikevaihto  
vuonna 2014 oli noin 82 miljoonaa euroa. 
Yrityksen liikevaihdosta 90 % tulee yhtiön 
päämarkkinoilta Suomesta, Pohjoismaista sekä  
Venäjältä ja USA:sta. Noin 50 % liikevaihdosta  
tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Yrityksen 
palveluksessa on noin 500 henkilöä,  joista noin 
300 työskentelee Suomessa. 

HALU OLLA PARAS

Lumene ja Trainers’ House aloittivat yhteistyön kesällä 
2014. Yhteistyön tavoitteena oli kasvattaa konsulentti-
pisteiden myyntiä, samalla kun Lumenella otettiin käyt-
töön uusi reaaliaikainen myynnin seurantajärjestelmä. 
”Halusimme olla alan paras kumppani myyntikentällä. 

Systemaattisen johtamistavan, uuden myyntimallin ja 
uuden myynnin seurantajärjestelmän kautta lähdimme 
nostamaan Lumenen myyntiä”, Lumenen myyntipäällikkö  
Tomi Puusaari kertoo.

LISÄMYYNNISTÄ MONIMYYNTIIN

Trainers’ House valmensi myynnin esimiehet valmen-
tamaan uudet toimintamallit tiimeilleen. ”Trainers’ 
Housen lähestyminen oli hyvin erilainen. Puhuimme lisä- 
myynnin sijaan monimyynnistä, joka avasi ajattelumaail-
man useamman kuin kahden tuotteen myyntiin”, Puusaari  
kertoo. ”Lähdimme muuttamaan konsulenttien työnkuvaa 
asiantuntijasta myyjäksi ja seurasimme jatkuvasti onnis-
tumisia uuden seurantajärjestelmämme avulla.”

”Loimme konsulenteille ja edustajille yhteiset minimi- 
standardit, joiden kautta pystymme johtamaan samassa 
linjassa. Lisäksi Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmä on 
käytössä myyntitiimin esimiehillä, edustajilla ja myynnin 
johdolla”, Puusaari jatkaa.

KASVUA MARKKINAA VASTAAN

Lumene haluaa jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa  
ja yhteistyö Trainers’ Housen kanssa on tukenut tätä 
tavoitetta. ”Yhteistyömme aikana myynti on kasvanut 
markkinaa vastaan. Lumene valittiin päivittäistavara- 
kaupan päättäjien toimesta Vuoden Myyntiorganisaatioksi  
2014 Suomessa ja myös mysteryshopping-tuloksemme 
ovat parantuneet merkittävästi”, Puusaari kiittää.

”Yhteistyö on saanut meillä sisäisesti erittäin hyvää  
palautetta. Uuden seurantajärjestelmän käyttö on saatu 
100% tasolle. Mittaaminen on olennainen osa myynti-
työtä ja tätä kautta voimme myös pohtia jatkuvasti uusia  
kehityskohteita ja kehittää johtamistamme. Myös myynti- 
tiimin esimiesten varmuus esimiehinä on selvästi kasvanut.”

”Olen ollut todella tyytyväinen valmentajamme läsnä-
oloon ja heittäytymiseen. Hän on loistava persoona ja teki 
heti itsensä hyvin tunnetuksi”, Puusaari kiittää. ”Lisäksi 
tämä on ollut todella mielenkiintoista olla mukana. Itsekin 
täytyy olla sitoutunut ja antaa mahdollisuus myös omille 
ihmisille.”
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