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BAUER MEDIA
 16 VUODEN MATKA

ASIAKKAAMME - BAUER MEDIA 

Bauer Media on Suomen ja Euroopan 
suurin radiotoimija, jolla on toimin-
taa 20 maassa, neljällä eri mantereella. 
Bauer Media keskittyy tarjoamaan ku-
luttajien päiviin viihdettä ja tärkeimpiä 
puheenaiheita. Yhteistyökumppaneilleen 
yritys haluaa tarjota tuottavia monime-
diaratkaisuja, joissa yhdistyy radio, verk-
ko ja sosiaalinen media. Bauer Mediaan 
kuuluvat radiokanavat Radio Nova, 
Iskelmä, KISS, Radio City, SuomiRock, 
Radio Pooki sekä Play Radio. Kanavat 
toimivat taajuuksien lisäksi vahvasti 
myös verkkosivuillaan ja sosiaalisessa 
mediassa. 

16 VUODEN YHTEISTYÖ

Trainers’ Housen ja Bauer Median yhteistyö on 
jatkunut jo 16 vuoden ajan. Vuodet ovat pitäneet 
sisällään kaksi suurta kehittämispolkua Bauer 
Medialla; esimiestyö ja johtaminen sekä kau-
pallisen tekemisen kehittäminen. Yhteistyön 
aikana mediamyynnissä on todistettu useita 
palkitsemisia Suomen parhaaksi myyntitiimiksi, 
sekä erinomaisia tutkimustuloksia työtyytyväi-
syyden saralla. 

PITKÄ YHTEISTYÖ NÄKYY  
ASIAKASYMMÄRRYKSESSÄ

Viimeisen kahden vuoden aikana Trainers’ Hou-
se on toteuttanut yhdessä Bauer Median paikal-
lismyynnin kanssa yrittäjille suunnattuja Kasvu 
2016 ja 2017 kiertueita. Kasvukiertueilla palvel-
laan paikallista yrittäjäkuntaa ympäri Suomea 
ja kerrotaan mahdollisuuksista käyttää radiota 
mediana kasvun varmistamisessa. 

”Meillä oli paljon pk-asiakkaita, jotka ostivat 
mainontaa satunnaisesti. Halusimme paikal-
lisyritysten markkinointiin jatkuvuutta ja tu-
loksellisuutta sekä jalkauttaa ajatusmaailman, 
että markkinointi on investointi eikä pelkkä 
kulu”, Bauer Median myyntijohtaja Janne Turu-
nen kommentoi. 

Kasvukiertueiden lisäksi Bauer Media on pa-
nostanut henkilöstönsä esimiesvalmennuksiin 
sekä valtakunnallisen myynnin valmennuksiin. 
”Markkinassa ja myös meillä sisäisesti tapah-
tui suuria muutoksia  useiden uusien kanavien 
myötä.  Käytimme Trainers’ Housen valmen-
nuksia apuna siihen, miten suhtautua mark-
kinamuutoksiin ja minkälaista reagointia se 
edellyttää meiltä. Valmennuksissa erityisesti 
konkretiatasolle meneminen on saanut kiitos-
ta.  On tärkeää käydä läpi mitä kaikki tarkoittaa 
päivittäisellä ja viikoittaisella tasolla. Yhdessä 
sovittuja asioita päästiin jalkauttamaan saman 
tien”, Turunen jatkaa. 

 KASVUA KUMPPANUUDESTA

”Ennen Kasvu-projekteja meillä oli noin 10-15 
paikallista yrittäjää, jotka käyttivät radiomai-
nontaa ympärivuoden. Kasvu-projektin jälkeen 
näitä on reilusti yli 100 ja määrä on kasvanut 
vuosittain. 

Oli ilahduttavaa huomata että Trainers’ House ei 
ollut yhteistyössä mukana ainoastaan suorit-
tamassa omaa rooliaan puheenvuorojen osal-
ta. He olivat vahvasti mukana koko projektissa, 
ryhmähengessä ja selkeästi halusivat, että pro-
jekti onnistuu. Valmentajat olivat tavoitteellisia 
ja tsemppasivat koko porukkaa.

Puheenvuorojen aikana valmentajat onnistuivat 
tiivistämään konkreettisesti asioita ja herättä-
mään paikalliset yrittäjät ajattelemaan asioita 
toiselta kantilta sekä rohkaistumaan omassa 
liiketoiminnassaan. Ulkopuolisen asiantunti-
jan läsnäolo on ollut tervetullutta. Yhteistyö on 
helpottanut meitä lähestymään yrittäjiä omalla 
asiallamme”, Turunen päättää.


