
Mitä?
Myyntiviestin ja 

asiakashyödyn kiteytys 
iskukykyiseksi

Hinta?

0 €
Tekesin innovaatiosetelillä

Muuten, 5 000 € + alv

LÄHTÖLAUKAUS KASVUUN
TEKESIN INNOVAATIOSETELILLÄ

Tuotteesi myy 
vasta kun kerrot 
asiakashyödyn.

Milloin asiakkaasi ostaa?

Kun puhutaan B2B kaupasta, nyrkkisääntönä on että
asiakkaan ostopäätöksistä:

60 % tapahtuu kun tuote lisää myyntiä
30 % tapahtuu kun tuote aikaansaa säästöjä
10 % tapahtuu kaikista muista syistä

Asiakkaasi ostaa heti kun pystyt näyttämään
konkreettisesti miten hän lisää myyntiä tai saa
säästöjä. Tämän näyttäminen vaatii aivotyötä.

Milloin asiakkaasi ei osta?

Jos yrität myydä asiakkaallesi megapikseleitä,
gigawatteja tai terabittejä, joutuu asiakkaasi itse
rakentamaan ymmärryksen taloudellisista hyödyistä.
Hän ei sitä tyypillisesti osaa tai ainakaan ehdi tehdä.
Näin ollen 90 % positiivisten ostopäätösten syistä jää
pois pelistä ja taistelet jäljellä olevan 10 %:n sisällä.
Eipä ihme jos kaupanteko tuntuu tahmealta ja
kansainväliset markkinat tavoittamattomilta.

Miksi?
Lisäät myyntiä kun 
asiakas ymmärtää 
syyn ostamiselle

Miten?
Työstämme yhdessä 

viestiäsi ja sparraamme 
3 kk ajan jalkautusta 

Kenelle?
Teknologiafirmalle, joka 

etsii uutta vaihdetta 
myynnin kasvuun



Ratkaisu? Kuuden askeleen malli.

Miten sitten saat viestistäsi puhuttelevamman? Miten opit kommunikoimaan
konkreettisia hyötyjä asiakkaallesi? Tähän me olemme luoneet helpon kuuden
askeleen mallin jota seuraamalla onnistut varmasti!
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Rohkea visio
Asiakas ja markkina
Business-malli
Kilpailustrategia
Asiakkaan prosessi
Taloudellinen hyöty

Mitä suurta maailmassa tapahtuu? 
Kuka tarkalleen ostaa? Markkinan koko?
Mitä myymme? Onko helppo ostaa?
Missä olemme ainoita tai parhaita? 
Miten sovitetaan asiakkaan toimintaan?
Miksi investoisin tähän?

Ohjelma käytännössä. Mitä tapahtuu?

Ohjelman alussa perehdymme yrityksesi haasteisiin. Tämän pohjalta pidämme
tehopäivän jonka aikana työstämme myyntiviestiäsi kuuden askeleen mallilla.

Päivän päätteeksi saat dokumentin uudesta viestistä sekä yhdessä
luomastamme suunnitelmasta viestin käyttöönottoon. Saat sparrausta eteen
tulevissa haasteissa 3 kk:n seurantajakson aikana.

Tiedämmekö me mistä puhumme?

Kymmenen vuotta teknologiavientiä auto-
teollisuudessa. Sata tehdasta, BMW:stä GM:ään.
Neljä mannerta ja kaksikymmentä maata.
Asentajasta HR:ään, teknisestä asiantuntijasta
toimitusjohtajaan. Onnistunut markkinanavaus ja
kasvavan yrityksen rakentaminen USA:han.

Konkreettiseen työkokemukseen kun yhdistyy
väitöskirja teknologian myynnin haasteista sekä
organisaatiopsykologinen tutkimus asiakas-
tyytyväisyydestä, niin uskallamme kyllä väittää
että tiedämme mistä puhumme.

www.businesslab.fi

“Where culture and strategy eat breakfast together”
info@businesslab.fi

mailto:tommi.wulff@businesslab.fi
mailto:tommi.wulff@businesslab.fi

