
REHELLISTÄ 
PALAUTETTA 
ASIAKKAILTA
Siili_ on 13 vuodessa kasvanut yli 700 
asiantuntijaa työllistäväksi kansain-
väliseksi digitalisaation moniosaajaksi. 
Kasvua on ohjannut innovatiivinen 
yrityskulttuuri sekä oma ihmiskeskei-
nen erinomaisuuden filosofia. Siili tekee 
jatkuvasti myös uusia aluevaltauksia, 
joista odottaa tulevaisuuden menestys-
tarinoita. Yritys toimii strategian, tek-
nologian, tekoälyn, ohjelmistoautomaa-
tion, informaationhallinnan, designin 
ja osaajavuokrauksen alueilla.

”EN SUOSITTELISI TRAINERS’ HOUSEA 
KUMPPANIKSI KENELLEKÄÄN  
KILPAILIJOISTAMME. 

Myyjän näkökulmasta on to-
della hienoa, että saa kunnolla 
palautetta omasta tekemises-
tä. Usein myyjälle palaute on 
se, että tuliko kauppa vai ei.  
Kumppanin avulla saamme 
merkityksellisempää palau-
tetta, jolla myyjä voi reagoida 
omaan toimintaansa paremmin”,  
Siilin Sales Lead Sampsa  
Eronen kertoo.

”Siilille hyvät ja jatkuvat asia-
kassuhteet ovat elintärkeitä. 
Osana asiakkuuksien kehittä-
mistä ja johtamista halusimme 
ymmärtää, miksi asiakkaat va-
litsevat meidät kumppanikseen 
ja miksi taas harvoin joku muu 
on parempi. Työntekijämme ha-
luavat kehittyä jatkuvasti ja pa-
ras palaute heidän työstään tulee 
tietenkin asiakkaalta. Tähän työhön 
valitsimme kumppaniksemme Trai-
ners’ Housen”,  Siilin myyntijohtaja Pasi 
Ropponen lisää.  

”Kumppanivalintaan vaikutti luotettavuus, laa-
dukas työskentelytapa sekä aiemmat kokemuk-
semme Trainers’ Housen kyvystä tuottaa lisäar-
voa. Odotukset on lunastettu yhteistyön aikana. 
Koemme, että meistä huolehditaan ja apua on 
aina saatavilla”,  Eronen jatkaa.

NÄKYMÄ MYYNTITAPAAMISIIN  
JA ANALYYSIT TOTEUTUNEISTA JA 
HÄVITYISTÄ KAUPOISTA

Siilin myynnin tavoitteena on, että jo-
kainen tapaaminen johtaa konkreetti-

seen ehdotukseen tai lisäarvoon asiak-
kaalle. Trainers’ Housen muutostukitiimi 

auditoi Siilin myyntikäyntejä ennen tar-
jouksen toimittamista.  

”Usein myyjän kysyessä itse palautetta ta-
paamisen jälkeen, vastaus on todella kohteli-
as. Ulkopuolinen toimija saa myyntikäynnistä 
rehellisempää palautetta. Ensimmäistä ker-
taa tavatut asiakkaat ovat kokeneet, että 
olemme aidosti kiinnostuneita heistä, kun haluam-
me jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen soittaa ja kysyä, 
miten meni. Pitkäaikaiset asiakkaamme ovat puolestaan 
kiitelleet, että jatkuvasta asiakassuhteesta huolimatta 
haluamme kehittää toimintaamme myös heidän suun-
taansa. 

Auditoinnin pohjalta muutimme yhdessä tapauksessa 
tarjouksen lähestymiskulmaa hyvinkin ratkaisevasti. Voi 
toki olla, että asiakas olisi ilman korjauksiakin ostanut, 

mutta näin saimme heidät puolellemme ainakin varmemmin. 
Analyysit ovat auttaneet myös yleisellä tasolla myyntimateriaalien 

säätämisessä”,  Eronen kommentoi lopuksi. 

Tarjouksen esittelyn jälkeen muutostukitiimi toteuttaa päätöksistä  
won/lost-analyysejä. Nämä ovat antaneet näkymän siihen, kuinka  
hyvin asiakkaan tarve on ymmärretty, kuinka sopiva ratkaisu on tuo-
tettu ja onko Siilin tekemän työn arvo onnistuttu perustelemaan.
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