
Enemmän kauppaa!



Kiitos kun latasit tämän oppaan. Käytä hetki kallisarvoista aikaasi (noin 5 minuuttia), istu alas ja keskity
sisältöön. Lupaan, että oppaan luettuasi olet saanut kymmenittäin uusia ideoita yrityksesi myynnin ja
markkinoinnin tehostamiseksi.

Mistä kaikki sai alkunsa?
Kaikki sai alkunsa ideasta korkealaatuisten asiakaskokemusvideoiden ja artikkelien tuotannosta. Omasta
tarpeestamme, jonka olimme kokeneet markkinointia tehdessämme. Vuosien saatossa tuosta ideasta on
muodostunut yli 3500 tuotetun videon ja yli 1500 asiakkaan seurauksena SaaS -palvelu, joka ratkaisee ne
haasteet joiden kanssa olemme itse painineet ja joissa olemme yli 1500 asiakasta auttaneet.

Tämän matkan aikana olemme oppineet kaikenlaista, erityisesti suosittelijoiden keräämisen ja niiden
hyödyntämisen ympäriltä. Asiakkaina meillä on vuosien saatossa ollut kaiken kokoisia yrityksiä pienistä
mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin ja uskon, että osa löytämistämme malleista ja toimintatavoista voi olla hyödyksi
myös sinulle.

Toivottavasti sinullekin tarttuu jotakin hyödyllistä oppimastamme!

Hei,



Kokemus puhuu suosituksien puolesta

Olet varmasti nähnyt useiden yrityksien myynti ja markkinointiprosesseja urasi aikana ja niin mekin olemme.

Meidän tapauksessamme kaikki juontaa oikeastaan juurensa noihin kokemuksiin, joita olemme myynnin ja

markkinoinnin parissa saaneet kerryttää.

Oppimamme voi oikeastaan kiteyttää kahteen asiaan, pääsemme aina tuotto-panossuhteeltaan erinomaisiin

tuloksiin, kun rakennamme markkinointi- ja myyntiviestin huomioiden seuraavat kaksi asiaa:

1. Konkreettinen ja selkeä lupaus: miksi valita juuri meidät?

2. Todisteita yrityksen kyvystä lunastaa lupaus.

No miten ihmeessä sitten luomme konkreettisen ja selkeän

lupauksen?

Haastattelemalla yrityksen tyytyväisiä asiakkaita. Kysymällä heiltä, jotka olivat jo jotain ostaneet.

Ottamalla heidät mukaan kertomaan, miksi valita juuri kyseinen tuote, kyseinen palvelu ja kyseessä

oleva yritys. He osasivat kertoa, miksi he olivat päätyneet juuri kyseiseen ratkaisuun useiden eri

vaihtoehtojen joukosta.

He tiesivät myös kertoa konkreettisin esimerkein, miten heidän elämänsä oli muuttunut, miten särky oli

loppunut tai mitä mieltä heidän sukulaisensa ovat nykyisin heidän keittiöstään.



Kokemuksestani voin sanoa, että keskiverto suomalaisen yrityksen asiakas on todellakin valmis auttamaan ja
kertomaan kokemuksistaan. Yllättävän suuriosa jopa julkisesti.

Suurin ongelma konkreettisen ja selkeän lupauksen rakentamisessa, sekä todisteiden hankkimisessa tuntuukin
olevan yrityksen sisällä. Edellytykset onnistumisen mahdollistavan kokonaisuuden rakentamiseen ovat, mutta ei
kehdata kysyä.

Uusille potentiaalisille asiakkaille uskalletaan kyllä markkinoida, laittaa viestiä ja soittaa, mutta nykyasiakkaat, ei
heitä haluta häiritä.

Toki on varmasti niitä yrityksiä, jotka vain kulmahuoneissa keskustelemalla rakentavat erinomaisen lupauksen ja
vielä kasaavat todisteet siitä, että lupaus pystytään lunastamaan puhumatta kenellekään. Mutta kyllä omasta
kokemuksestani voin sanoa, että harvassa nuo tapaukset ovat.

Menestyvät yritykset ovat aktiivisia asiakasrajapinnassa, niin nykyisten kuin tulevienkin asiakkaiden suuntaan.

Mutta ovatko asiakkaamme oikeasti

valmiita auttamaan meitä?



Miten rakennan konkreettisen ja selkeä

lupauksen?

Kysy asiakkailtasi NPS? (Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kollegallesi tai ystävällesi? -

Tämän avulla selvität ne asiakkaat joita haluat kuunnella, kaikkea kaikille ei kannata tehdä. Vaan jotakin

joillekin.

Kysy miksi he antoivat arvosanan minkä antoivat. Eli perustelut heidän vastaukselleen. -

Mahdollisimman avoin kysymyksen asettelu tässä kohtaa tarjoaa mahdollisuuden positiivisiin yllätyksiin,

asiakkaan kertoessa jotain mitä et olisi osannut kysyä

Kysy miksi he valitsivat juuri teidän yrityksenne? - Tästä saat olellisimman tiedon myyntilupauksen

pohjaksi

Poimi useasti toistuvat asiat asiakkaiden vastauksista ja testaa niitä potentiaalisilla asiakkailla. Käy siis

myyntikäyntejä, markkinoi ja kokeile mikä kulma toimii oikeasti parhaiten.

Olisi helppo tarinoida tästä pitkät tovit, mutta löydät varmasti internetin syövereistä ja kirjoista minua

kokeneempia johtajia jotka osaavat kertoa miten rakennat konkreettisen ja selkeän lupauksen myyntiin.

Minä voin kertoa kuitenkin miten me olemme onnistuneet ja miten olemme nähneet yrityksien onnistuvan.

Tapamme toimia.

Prosessi konkreettisen ja selkeän lupauksen luomiseen:

1.

2.

3.

4.



Todisteita voi kerätä helposti ja nopeasti tai vaikeasti ja hitaasti.

Me olemme päätyneet siihen, että todisteita kannattaa kerätä helposti ja nopeasti.

Alunperin tarjosimme tähän ratkaisua videoreferenssien tuotannon muodossa. Kyseistä tuotantoprosessia moni
kutsui kyllä helpoksi ja nopeaksi, mutta meni siinä kuitenkin viikko tai kaksi. Ei siinä että vaaditusta vaivasta
huolimatta videoreferensseilläkin on edelleen paikkansa, mekin käytämme niitä.

Mutta tärkeämpää myynnin ja markkinoinnin kannalta on meidän kokemuksestamme se, että todisteita saadaan
paljon ja eri tyylisiltä asiakkailta ja että ne käsittelevät juuri niitä asioita, jotka ovat ydinlupauksemme kannalta
keskiössä.

No käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niiltä samoilta asiakkailta joilta kysyimme sitä miksi he valitsivat juuri
meidät, kysymme myös voimmeko käyttää heidän kommenttejaan julkisesti. Yhdistämme palautteen ja
asiakasymmärryksen keräämiseen siis myös todisteiden tai toisin sanoen suositusten keräämisen.

Voi näitä toki tehdä erilläänkin ja usein teemmekin, mutta joka tapauksessa olemme todenneet että tehokkain
tapa tämän tekemiseen on hyödyntäen softaa, tarkalleen ottaen omaa softaamme. Tätä varten olemme oman
SaaS -työkalumme rakentaneet.

Autamme siis asiakkaitamme ymmärtämään heidän asiakkaitaan paremmin ja löytämään todisteita heidän
lupauksiensa tueksi. Autamme asiakkaitamme siis siinä, millä itse olemme saaneet ja saamme nyt tuloksia.
Kerrankin suutarin lapsella on kengät.

Miten kerään todisteita kyvystäni lunastaa

lupaukseni?

https://www.trustmary.com/fi/


Kiitos, laitahan palautetta tulemaan!
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