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Tältä ja seuraavalta sivulta löydät kahdeksan 
näkökulmaa myynnin tulosten turvaamiseksi taan-
tuman tai muuten vaikeiden tilanteiden aikana.

Arvioi teidän nykytilanteenne. Sen jälkeen laita 
kehityskohteet järjestykseen. Minkälaisia vipu- 
vaikutuksia niiden korjaamisella olisi tuloksiinne?

Valitse suurimman vivun kehityskohde ja kääri 
hihat – halutessasi saat tukea meiltä.

MYYNNIN SUUNTA
1) Kohdistetaanko myyntiresursseja tietoisesti? 
Onko nykyisten ja uusien asiakkaiden painotus 
oikea? Pitäisikö suunnata uusille markkinoille, joilla 
on paremmat näkymät? Minkä tarjooman myyntiin 
kannattaa nyt käyttää minkäkin verran aikaa?

2) Onko tuote tai palvelu asiakkaalle niin tärkeä, 
että tarve muuttuu kysynnäksi myös vaikeampina 
aikoina? Mitä pitäisi lakata myymästä, mitä uutta 
pitäisi ottaa valikoimaan?

MYYNNIN MÄÄRÄ
3) Miten paljon myyjät käyttävät nyt päivittäin 
aikaa kontaktissa asiakkaan kanssa? Mitä pitää tehdä, 

jotta tätä aikaa saisi kasvatettua tunnilla per päivä? 
Mitä jätetään tekemättä, mitä tehdään toisin? 
Miten lähellä ollaan optimipistettä?

MYYNNIN LAATU
4) Osaavatko myyjät kertoa tarjoomastanne niin, 
että asiakas ymmärtää, mitä arvoa hänelle tuotatte?

Onko asiakas samaa mieltä sinun tai myyjienne 
vastauksen kanssa? 

ARVIOI NYKYTILANTEENNE

Suunta: myynnin resurssien kohdistaminen Määrä: asiakkaiden kanssa vietetty aika

Laatu: asiakasarvosta viestimisen osaamisen tasoSuunta: tarjooman sovittaminen asiakastarpeeseen
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SKENAARIOTYÖSKENTELY
5) Vain kaksi viidestä myyntiorganisaatiosta 
valmistautuu taantumaan ennakkoon. Niistä, 
jotka valmistautuvat, 86% onnistuu leikkaamaan 
kustannuksia ja kasvattamaan markkinaosuutta. 
Onko teillä tehty skenaariotyötä ja pohdittu 
vaihtoehtoja eri tilanteiden toteutuessa?

PERUSEDELLYTYKSIEN TURVAAMINEN
Kuvitellaan, että yritys tekee voittoa 10%, ja haluaa 
nostaa kannattavuuttaan 30 prosenttia 13% voitto- 
tasolle. Tämän voi tehdä kahdella tavalla – joko 
kasvattamalla myyntiä 25% tai karsimalla kustan-
nuksia 3,5%. Myynnin kasvattaminen vie helposti 
vuoden, kun taas säästötoimenpiteet voivat 
tapahtua jopa yli yön.

6) Oletteko te pohtineet viisasta kulukuria, jotta 
saatte turvattua toiminnan perusedellytykset ja 
jatkuvuuden?

MYYNTIJOHTAJA MYYJIEN TUKENA
7) Miten lähellä myyjien arkea olet? Onko 
sinulla pulssi siitä, mitä tapaamisissa tapahtuu? 

Saavatko myyjät sinulta näkemystä, apua ja työkaluja kauppojen 
kotiuttamiseen? Miten hyvä valmentaja olet porukallesi?

DATAN HYÖDYNTÄMINEN
8) CRM-järjestelmä on parhaimmillaan tulevan myynnin aarreaitta. 
Tänä päivänä markkinalta löytyy tekoälyratkaisuja, jotka auttavat 
suuntaamaan ja suunnittelemaan myyntityötä tuottavammin.

Jotkut työkalut jopa ehdottavat myyjille kalenteriin tyhjiin 
kalenterirakoihin lähialueella sijaitsevia tunnistettuja target-asiakkaita. 
Miten hyvin teillä hyödynnetään dataa ja teknologiaa myynnin 
resurssien optimoinnissa?

ARVIOI NYKYTILANTEENNE

Myyntijohtaja myyjien tukenaSkenaariotyöskentely

Datan hyödyntäminenPerusedellytyksien turvaaminen
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VALMENTAJA 
MARKO LEHTINEN

Tähän ohjelmaan on tiivistetty rautainen myynnin 
ja myyjien johtamisen osaamisemme konkreettisiksi 
johtamisvälineiksi. 

Myyntijohdon valmennusohjelman on käynyt läpi 
400 myynnistä vastaavaa johtajaa.

Valmennuskokonaisuuden avulla ihmiset ovat  
nostaneet sekä omaa tasoaan, että tiimin tulokset 
uudelle tasolle.

Osallistujat kiittävät:

Mahdollisuudesta pysähtyä hyvässä seurassa pohtimaan  
myynnin- ja myyjien johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Ideoista 
ja työkaluista, jotka on helppo viedä osaksi omaa myynnin  
johtamisen pelikirjaa.

Sparrauksesta sekä valmentajien, että muiden osallistujien  
kesken. Energiasta, inspiraatiosta ja itsevarmuuden kasvusta. 

Lupaamme, että tämän ohjelman avulla nouset  
myyntijohtajana seuraavalle tasolle!

Hyödyt

Tämän ohjelman avulla rakennat itsellesi  
2020-luvun myynnin johtamisen pelikirjan,  
jonka avulla varmistat tulevaisuuden myynnin  
kasvun.

Saat käyttöösi parhaat mallit ja työkalut  
voittavan myyntikulttuurin rakentamiseksi.

Kaikki ohjelman läpikäyneet pääsevät osaksi  
Trainers’ Housen Sales Directors’ Clubia.

Kenelle

• Sekä aloitteleville että kokeneille  
myyntipäälliköille ja -johtajille.

• Myyntiä oman toimen ohessa johtaville. 

• Yrittäjille, toimitusjohtajille, liiketoimintajohtajille.

• Johtajille, jotka haluavat laajentaa  
ymmärrystään myynnin  
johtamisesta.

HINTA KOKO OHJELMALLE  
6 850 € +ALV
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 5.4.2023 KLO 9.00-10.40
DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

MYYNNIN LAADUN  
JOHTAMINEN19.4.2023 KLO 9.00-10.40 

DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

MYYNTIJOHTAJA  
MUUTOSJOHTAJANA 

3.5.2023 KLO 9.00-10.40
DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

ASIAKKUUKSIEN  
JOHTAMINEN17.5.2023 KLO 9.00-10.40

DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

MYYNNIN TUOTTAVUUDEN  
PARANTAMINEN

 31.5.2023 KLO 9.00-10.40
DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

VOITTAVAN MYYNTIKULTTUURIN 
RAKENTAMINEN 14.6.2023 KLO 9.00-10.40

DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

TUNNELMAN JOHTAMISEN 
TYÖKALUPAKKI 9.8.2023 KLO 9.00-10.40

DELTA FORCE - KESTO 100 MIN

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN  
YHTEISPELI

Laskutamme valmennuksen kolmessa erässä: Ilmoittautuessasi, maaliskuussa 2023 ja elokuussa 2023.  
Osallistujalla on oikeus korvata väliin jäänyt jakso seuraavissa valmennuksissa. Peruutustilanteissa emme palauta ilmoittautumismaksua. Peruutukset tehtävä 1 kk ennen valmennuksen alkua.

Hinta ei sisällä majoitus-, kuljetus- ja tarjoilukustannuksia intensiiveissä.

HINTA KOKO OHJELMALLE  
6 850 € +ALV

23.-24.3.2023
KOHTAAMISVALMENNUS 

INTENSIIVI KESTO 1,5 PÄIVÄÄ

MITÄ PITÄÄ TIETÄÄ MYYNNIN 
JA MYYJIEN JOHTAMISESTA

MENESTYVÄN MYYNTIORGANISAATION  
MYYNTIJOHDON PELIKIRJA 2020-LUVULLA

24.-25.8.2023
KOHTAAMISVALMENNUS 

INTENSIIVI - KESTO 1,5 PÄIVÄÄ

MESTARILUOKAN MYYNTIJOHTAJA

”Myyntijohdon valmennusohjelma oli käytännönläheistä koulutusta  
innostavien valmentajien vetämänä. Koulutus antoi hyviä työkaluja  
päivittäiseen tekemiseen, hankalien asioiden eteenpäin viemiseen 

sekä muutosjohtamiseen. Myynnin johtamisen systematiikan  
korostaminen ja tärkeiden asioiden toistaminen läpi  

kurssin toimi.

Kurssilla tutustui mahtaviin ihmisiin ja heiltä saa varmasti  
sparrausapua tulevaisuudessa. Valmennus sopii sekä  

uusille että vanhoille myyntijohtajille & -päälliköille. 

Antaa paljon varmasti kaikille. Miksi ei myös  
liiketoimintojen vetäjille ymmärtämään  

paremmin myynnin logiikkaa.
Mikko Kokkonen 

Aluemyyntipäällikkö, Teollisuuspalvelut,  
Lassila & Tikanoja Oyj

MYYNTIJOHDON   VALMENNUSOHJELMA MYYNTIJOHTAJAN SEURAAVA TASO


