
ASIAKKAAMME - QVALIA

Qvalia on erikoistunut asiakkaiden kirjanpidon 
transaktiomassojen jäsentämiseen jäljittämällä 
tapahtuneet virheet ja palauttamalla menete-
tyn pääoman takaisin asiakkaan käyttöön. Re-
covery-palvelujen avulla he ovat palauttaneet 
pääomaa yli 1 000 yritykselle ja organisaatiolle 
– kotimaisista yrityksistä ja julkisen sektorin or-
ganisaatioista aina kansainvälisiin konsernei-
hin. Qvalialla on paikalliset toimipisteet viidessä 
eri maassa ja kansainvälisiä asiakkaita, joilla on 
toimintaa kaikissa maanosissa. 

TEHOKKUUTTA MYYNTITYÖHÖN

Qvalian ja Trainers’ Housen yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 
2009. Yhteistyössä Trainers’ House auttaa Qvaliaa kasvamaan 
sopimalla tapaamisia Qvalian edustajille. ”Uusasiakashankinnan 
ulkoistamiseen päädyttiin, jotta resurssit varsinaisiin asiakasta-
paamisiin sekä laadun ja määrän maksimointiin säästyy asiantun-
tijoille” kertoo Qvalian COO Mika Luisto.

”Qvalian uusasiakashankinta ei ollut ennen kovin systemaattista 
ja sitä tehtiin hyvin vähän ja pienin resurssein. Meillä ei ollut varaa 
käyttää aikaa tapaamisten sopimiseen itse: Yhteistyöhön lähdet-
tiin puhtaasti taloudellisista ja tehokkuuteen liittyvistä syistä.”, 
Luisto jatkaa. 

HYVIN JOHDETTU YHTEISTYÖ TUO HYVIÄ TULOKSIA 

Trainers’ House sopii Qvalialle 350 tapaamista vuosittain. Pro-
jektiin nimetty soittotiimi tavoittelee Qvalian määrittelemiä yri-
tyksiä ja päättäjiä yhdessä sovitun agendan mukaisesti. Qvalian 
kohderyhmää ovat Suomen suurimpien yritysten johto ja tapaa-
misten sopimisen hit rate on ollut yli 70%. 

Yhteistyön aikana Qvalia on myös lanseerannut uuden palvelun 
nykyasiakkaille ja tässä Trainers’ House on onnistunut auttamaan 
lyhyessä ajassa 97% hit ratella. 

”Trainers’ Housen työskentely uusasiakashankinnassamme on 
hyvin johdettua ja pitkäaikainen yhteistyö näkyy. Käymme aina 
ohjausryhmissä tulosten lisäksi läpi yhteistä soittotarinaa ja päi-
vitämme sitä ajankohtaiseksi. Trainers’ House lähettää meille joka 
viikko raportin tuloksista, jossa erityisen kiinnostava lisä on myös 
jokaisesta keskustelusta kirjatut kommentit” kommentoi Qvalian 
Sales Director Jussi Torvinen.

LIIKEVAIHTO KASVUSSA 

Yli 90 % Qvalian sovituista tapaamisista tulee Trainers’ Housen 
kautta. 

”Olemme aina halunneet jatkaa yhteistyötä Trainers’ Housen kans-
sa. Lisäksi olemme vahvistaneet omia myyntitaitojamme Trainers´ 
Housen henkilökohtaisissa myynnin valmennusohjelmissa” Torvi-
nen jatkaa. 

”Yhteistyön aikana Qvalian liikevaihto on kaksinkertaistunut Suo-
messa ja uskomme sen jatkavan kasvuaan”. ”Qvalian kasvuvauhti on 
ollut huikeaa myös jokaisella neljällä muulla markkinalla. Jopa 90% 
uusista asiakkaista tulee Trainers´ Housen kautta. Trainers´ Housen 
avulla olemme päässeet tapaamaan yrityksiä, joissa emme aiem-
min ole päässeet käymään. Mahtavaa!”, summaa Torvinen.
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