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Johdanto

Viime keväänä, kun olin 

myymässä asuntoani, sain päähäni 
hullun ajatuksen. Ajattelin testata ihan 
käytännössä ideaani uudesta 

markkinointitavasta. Ajatukseni oli 
asuntoani myyminen netissä välittäjän 

rinnalla. Myytävä kohde oli 
Järvenpäässä 125- neliöinen rivitalo. 
Olin kuullut ja lukenut kaikkialta, että 

ajat olisivat huonot asunnon 
myymiseen, varsinkin 

nukkumalähiössä. Kauppa ei 
kuulemma käy. Sen takia halusin 
varmistaa, että ainakin meidän asunto 

tulisi myydyksi. Jotta sen saa myytyä, 
niin oikea ostaja pitää löytyä. Mutta 

kuka se oikea ostaja on? Sitä ei voi 
koskaan tietää. Sen takia tein 
Wordpress- palvelun avulla 

blogisivuston, jota mainostin netin 
keskustelupalstoilla ahkerasti. Samaan 

aikaan välittäjä teki myös omaa hyvää 
työtään. Kolmen viikon ponnistuksen 
tuloksena yli 800 vierailijaa oli käynyt 

sivustollani, muutama kysymys  oli 
esitetty ja näytöissä oli käynyt yli 30 

ihmistä. Ja mitä tärkeintä, oikea ostaja 
löytyi, eikä hinnasta tarvinnut tinkiä. 

Tästä riemastuneena minä päätin, 
ettei tämä jää tähän. Perustin heti 

perään toisen blogin, jossa aloin 
testaamaan omia muita uusia 
ideoitani. Vaimoni oli ainakin 

tyytyväinen. Ennen minä testasin 
hänellä kaikki hulluimmat ideani heti 

aamulla. Nyt sain testauskavereiksi 
teidät kaikki.

Toisena taka-ajatuksena oli 
aloittaa oma yritys, sillä tiesin jo 

tuolloin muuttavani pois Suomesta. 
Vaimoni oli saanut mielenkiintoisen 

tehtävän Brysselistä. Minulla tosin oli 
mahdollisuus siirtyä ulkomaiseen 
pankkialan yritykseen töihin. Mutta, 

koska tiesin, että kyseisellä firmalla 
tehdään todella pitkiä työpäiviä ja 

lapsemme ovat siinä iässä, että heidän 
kasvua on kiva nähdä lähempää, 
päätin kokeilla omien siipien 

kantamista. 

Nyt olen perustanut oman 
yrityksen, jonka kautta konsultoin 
yrityksiä, pyöritän kahta omaa uutta 

nettipohjaista palvelua, autan paria 
pankkia tuotekehityksessä ja 

myynnissä. Tämän lisäksi 
tarkkailemalla maailmaa uudesta 
näkökulmasta, koitan luoda uusia 

palveluita joko itselleni tai muille 
ihmisille.

Tähän kirjaan olen koonnut 
ideoita, joita olen Kuulolla- blogissani 

kirjoittanut viimeisen reilun puolen 
vuoden aikana. Blogia luetaan 

keskimäärin 50 kertaa päivässä, joten 
lukijakuntana on muitakin kuin minun 
sukulaisia. 

Kirjaan on valittu 10 eniten luettua 

ideaa. Uskon, että eniten luetut ideat 

ovat myös yleensä parhaita ideoita. 
Näistä ideoista uskon, että löydät 

ainakin yhden harkinnanarvoisen 
liikeidean. En pahastu varkaudesta. 
Tosin, jos lähdet kokeilemaan jotain 

ideaa omassa liiketoiminnassasi, niin 
pistä minulle siitä viesti. Tulen 

auttamaan sinua sen markkinoinnissa.

Itse työstän yhtä liikeideaa, jonka 

olen esitellyt blogissani. Toivon 
mukaan ensi vuoden alussa se 

voidaan esitella teille ja monelle 
muulle. 

Kaikki esitellyt ideat noudattavat 
samaa kaavaa. Kerron ensin taustat 

idealle, koska se kirjoitettiin ja mitä 
sen jälkeen olen miettinyt iden 
suhteen. Samalla kerron kuinka minä 

lähtisin tuotetta rakentamaan. Saat ja 
sinun pitääkin olla erimieltä joistain 

ideoista. Muutoin mitään hyvää ei 
koskaan synny.
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TAUSTAA IDEALLA
Aikoinaan olin Nordeassa töissä. Kehitin 

verkkopalveluita työkseni. Vastasin esim. Lainan 
muutoshakemuksesta verkon kautta. Palvelussa 
pystyy muuttamaan lainansa tiliä, veloituspäivää ja 

muutamaa muuta asiaa. Samassa palvelussa voi myös 
kaksi velallista tehdä muutoksen ja toinen velallinen 

hyväksyä muutoksen, ennen kuin se esitetään pankilla. 
Tämän jälkeen kehitin uuden palvelun sijoituspuolelle, 
mikä on kuulemma nyt toteutettu. Lasten vanhemmat 

voivat antaa pankin sisällä toiselle sähköisen 
valtakirjan, jonka avulla voi yhteisille lapsille tehdä 

sijoituksia. Normaalisti tälläinen voidaan tehdä vain 
menemällä yhdessä konttoriin tai sitten antamalla 
toiselle osapuolelle valtakirjan.

TARVE PALVELULLE

Edellinen esimerkki on palvelusta, joka ei tuota 
tarjoajalle suoraan rahaa, mutta helpottaa kiireisten 
ihmisten aikataulua. Harvoin 

esimerkiksi puolisot yhdessä 
kerkeävät pankin konttoriin. 

Valtakirjan voi luoda itse, mutta 
sen oikeat muotoseikat 
pelottavat useaa ihmistä. 

Harvalla myöskään on kotona 
printteriä. Tällöin pitää kirjoittaa 

kotona/ töissä pohja ja se 
kiikuttaa kotiin, ottaa nimi alle, 
jonka jälkeen sopia koska sen vie 

eteenpäin. Nordean esimerkki toimii vain jos kumpikin 
puolisko on saman pankin asiakas.

MITÄ PALVELU VOISI OLLA
Kirjoitin keväällä 2009 aiheesta. Idea oli luoda 

nettipohjainen palvelu, jossa olisi valmiita online- 
pohjaisia lomakkeita. Asiakas tulee palveluun 

tunnistettuna, käyttäen pankkien tunnuksia, muokkaa 
valtakirjapohjaa, jonka jälkeen pyytää toista osapuolta 
allekirjoittamaan valtakirjan ja lähettää sen sitten 

eteenpäin tai tulostaa itselleen. Palvelun hinta voisi olla 
esim. 5 - 10 € kappale. 

KUKA TÄTÄ VOISI TARJOTA

Tällaista palvelua voisi tarjota esim. Suomen 
Asianajoliitto, valtiolliset laitokset tai pankit. Heille 
hyötynä olisi, että valtakirjat tulisi samanlaisina ja 

jossain määrin strukturoituina. 

KUKA PALVELUA KÄYTTÄISI
Palvelun suurin asiakasryhmä olisi kuluttajat, mutta 

myös monet yhdistykset ja yhteisöt. Palvelulla käyttöä 

olisi jokaisessa arkisessa tilanteessa, jossa on tarvittu 
valtakirjaa. Esimerkiksi taloyhtiön kokouksissa 

järjestelmällinen valtakirjojen luominen toimisi hyvin. 

ONKO TARVETTA?

Kun katson blogilleni tulleita kävijämääriä, niin joka 
päivä vähintään 25 % kävijöistä tulee hakutermillä 

Avoin valtakirjapohja. Samoin, jos 
laitan Googlen hakuun tuon 
saman termin, niin minun blogini 

on sijalla 4. Itse en ole uhrannut 
hakusanaoptimointiin blogini 

kohdalla yhtään euroa. Samoin 
kun mietin, niin vähintään kerran 
vuodessa annan valtakirjan 

johonkin asiaan. Joka kerta kun 
teen valtakirjan, niin sen 

suunniteluun ja sisällön 
miettimiseen menee tietty aika. 

Saman ajan voisin käyttää paremmin, jos joku tekisi 

yleisimpiä valtakirjapohjia valmiiksi, allekirjoittamisen 
helpoksi ja elämän vaivattomaksi, ilman printteriä.

1. Avoin valtakirja

Mitä monimutkaisemmaksi 
maailma menee, sitä 
enemmän tarvitaan 

yksinkertaisia palveluita, 
kuten valtakirjapohjia.
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TAUSTAA
Olen uutis- ja urheilufriikki. Olen kadehtinut 

jenkkien iTunes-palvelua jo pitkään. Siellä on voinut 
ladata automaattisesti omaan kannettavaan 
laitteeseen uusimmat televisiosarjat. Mutta, jos asut 

Suomessa ja sinulla ei ole jenkkien luottokorttia, niin 
et saa virallisesti tälläistä palvelua käyttöösi. Noin viisi 

vuotta sitten onnistuin omalla silloisella Nokia 
puhelimella tekemään junamatkani paljon 
mukavammaksi. Latasin netistä epävirallisia Borat ja 

Ali G klippejä, jotka sitten konvertoin parempaan 
muotoon ja siirsin puhelimeni muistikortille. Ei siis 

mitään jokaisen puhelimen käyttäjän palvelua. Mutta 
ainakin minun junamatkani olivat hauskempia.

IDEA MUHII

Muuttaessani Brysseliin jäin 
kaipaamaan joitain tiettyjä lähetyksiä 

televisiosta. Sen takia lokakuun 5. 
päivä kerroin, kuinka olin löytänyt 
hyvän palvelun. Palvelu on TVKaista. 

Idea on yksinkertainen ja järkevä. 
Sen sijaan, että jokainen itse 

tallentaa digiboksille televisio-
ohjelmia, niin annetaan yhteisen 
palvelun tallentaa ohjelmat. Ne voidaan 

katsoa haluttuna aikana omalla päätelaitteella.  
Esimerkiksi minä katson omalla Ipodillani omassa 

sängyssä Urheiluruudun ja kiekkokierroksen maalit. 
Sekä pari hömppäsarjaa.

MITÄ JOS?

Sen jälkeen kun olIn kehunut TVKaista- palvelua, 
niin mieleeni on tullut ja minuun on otettu yhteyttä 

aiheesta johtuen. Tarvetta koko maailman laajuiselle 
nettitelevisiopalvelulle on. Sen sijaan, että 
televisioyhtiöt rajoittavat sarjojen ja 

urheilutapahtumien esittämisoikeuksia alueellisesti, 
olisi järkevämpää antaa kaikille oikeus katsoa maksua 

vastaan esityksiä. Muutoin vertaisverkkoja ja Torrent-
palveluita ei saada poistettua. Muutoinkin perinteinen 
lupamaksullinen tai mainosrahotteinen televisiomalli ei 

enää kauan toimi. Omille lapsilleni mainokset ovat jo 
taustaväriä. Samoin TIVO ja vastaavat palvelut 

pilaavat mainostajien markkinat. Pari päivää sitten 
luin, että Yhdysvalloissa oleva HULU-

nettitelevisiopalvelu, jossa esitetään mainoksia on 
saanut hyvän katsojamäärän, mutta silti se ei 
kannata. Mainosten katselu ei tuota rahaa.

IDEA, JOTA PITÄÄ HARKITA
Kun ihmiset ostavat kallita televisoita, mutta 

samaan aikaan ohjelmisto siirtyy verkkoon, niin 
voisiko maailmassa olla tarvetta digiboksin tyyliselle 
laitteelle, joka on yhteydessä 

internetkeskusvarastoon, jonne jokainen 
sisällöntuottaja lataa oman leffansa. Täältä kuluttaja 

hakee sen omalla kaukosäätimellä. Koska ohjelma on 
aina verkossa, niin sitä ei voi eikä 

kannata tallentaa erikseen. Saman 

sisällön voi siirtää automaattisesti 
muihin päätelaitteisiin. Kuluttaja 

saa boksin ilmaiseksi, jos on 
halukas ottamaan todella 
kohdennettua markkinointia. Jos 

kuluttaja ostaa itselleen paketin 
tai yksittäisen ohjelman, niin hän 

ei joudu kärsimään mainoksista.

Tätä ideaa olen pohtinut ja jos sinua 

kiinnostaa keskustella aiheesta lisää, niin ota yhteyttä, 
sillä et ole yksin. Meitä on jo muutama, jotka lähtevät 

miettimään asiaa kanssasi.

2. Nettitelevisio

Kuka määrää milloin 
sinä katsot 

suosikkiohjelmiasi 
Televisioyhtiö vai 

sinä itse?

http://www.cal360d.com
http://www.cal360d.com


CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com

TAUSTA
Kaikkien mainosten tavoitteena on myydä lisää. 

Myynti voi tapahtua suorana ohjaamisena tai 
mielikuvan rakentamisena. Kun taloudellinen tilanne 
ei ole suotuisa, moni mainostaja on huomannut 

radion netin rinnalle erittäin kustannustehokkaaksi 
tavaksi mainostaa.

MITÄ KIRJOITIN?
Keväällä ajoin taas yhtenä päivänä autolla töihin. 

Kuuntelin kaupallista radiota. Siellä esitetyistä 

mainoksista ainakin minulla oli vaikea saada selville 
mitä myytiin, kuka myi ja mistä saa lisätietoa. Sitten 

tuli yksi mainos, joka hätkähdytti ensin sisällön 
puolesta, mutta sitten lopussa nimi sanottiin selvästi. 
Se jäi mieleeni moneksi päiväksi. Kyseessä oli 

InterFlora. Heillä oli pikkutuhma laulu mainoksessa ja 
juuri kun laulussa meinattiin sanoa 

se ruma sana, tuli selkeä miesääni, 
joka sanoi, että sano se kukkasin ja 
firman nimen.

MITÄ MAINOKSESSA PITÄÄ 
MINUSTA OLLA?

Tämän jälkeen, varsinkin 
radiomainoksia kuuntelemalla olen 
kerännyt listan mitä pitää olla, jotta se 

jää mieleen asiakkaalle ja johtaa lopulliseen 
ostokäyttäytymiseen. Siitä huonona esimerkkinä 

pidän jo muutaman vuoden vanhaa TeliaSoneran 
internetliittymä-mainosta. Mainoksessa kerrottiin 
teknisesti palvelusta ja sitten kerrottiin puhelinumeron  

sijaan lisätietojen löytyvän netistä. Sitten kerrottiin 
pitkä rimssu alkanen wwwpisteteliasonerapiste……

Eihän kukaan, joka haluaa ostaa nettiliittymän voi 
mennä katsomaan lisätietoja, jos hänellä ei ole 
liittymää.

Sano nimesi selvästi
Radiomainoksessa kun ei pääse näkemään mistä 

puhutaan, niin asiakkaan pitää kuulla se selkeästi. Ei 
se mitään jos nimi on vaikea, sen voi sanoa niin 
selvästi, että kaikki sen kuulevat. Sen voi laittaa myös 

taustalauluun tai toistaa muutaman kerran. Mutta 
selvästi. Usein kuulee mainoksia, jossa pyritään 

olemaan trendikäs ja sanotaan nimi nopeasti tai 
jotenkin oudolla äänellä, josta ei saa kunnolla selvää. 

Varsinkin jos nimi on ulkomaalainen. Harva, ainakaan 
autoa ajaessa, pystyy tallettamaan nimen ylös.

Nettisosoite ja sivusto kuntoon

Jos ei halua ruuhkauttaa omaa 
puhelinkeskustaan, niin nettiosoite pitää olla 

jämäkkä, napakka ja selkeä. Viisi vuotta sitten netti oli 
vielä hiukan harvinaisempi. Tällöin osoitteen eteen 
piti laittaa aina www. Nykyään kaikki tietävät jo tuon 

osan ja se ei ole mitenkään pakollinen. Sen takia 
pelkkä alle 8 kirjaiminen nimi ja sitten piste ja FI tai 

COM riittää.

Toinen asia on oman nettisivun oleminen 

ajantasalla mainoksen kanssa. Jos asiakas 
pyydetään mainoksesta nettiin, niin 

netistä pitää löytyä sama juttu 
helposti. Usein firman nettisivut ja 
mainos ei ole synkronissa.

Sisältö kuntoon

Kun mainostetaan, sen pitää olla 
lyhyt ja napakka. Huumori on 

hyvä, mutta kaksiteräinen. Toisaalta 

kaikkea ei voi miellyttää. Mielummin tekee useita eri 
vaihtoehtoja eri päivän ajankohdille ja kanavoille kuin 

yhden ja saman kuivan mainoksen kaikille. 

Tee mainos, joka pistetään kiertämään. Sen takia 

esim. nettisivuilla pitää olla mahdollisuus kuunnella 
myös sama mainos uudelleen. Myös siellä pitää olla 

mahdollisuus lähettää se muille kavereille. Silloin se 
soi useammin. Ja sinun kassakoneesi myös soi.

3. Hyvä radiomainos

Jos mainostat 
radiossa, niin sano 
oma nimesi selvästi. 
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TAUSTA
Matkustin aikoinaan melkein joka päivä junalla 

töihin. Matkustaminen oli leppoisaa, paitsi niinä 
päivinä, kun en ollut muistanut uusia kuukausikorttia. 
Korttia ei voinut uusia junassa tai asemalla 

automaatissa. Ainut vaihtoehto oli asemalla kassalla. 
Tulin kassalle aina myöhässä. Jonoa oli edessäni. 

Tämän takia olen useampaan otteeseen miettinyt 
netti/ sms- palvelua, jossa kortin voisi uusia käyttäen  
uutta teknologiaa.

IDEA MUHII
Kirjoitin keväällä aiheesta ja sain jutullani hyvää 

vastakaikua. Muutama muukin ihminen innostui 
ideasta ja sen pohjalta myös 
tapasin VR:n palveluita 

vastaavaa kehitysjohtajaa. 
Keskustelin aiheesta ja esitin 

hänelle kuinka asian voisi ottaa 
käyttöön. Sinänsä hyvä 
tapaaminen, sillä hän kertoi, 

että ideaani tullaan käyttämään 
jatkokehityksessä.

MUTTA MITÄ JOS?
 VR on huomanneet saman 

ongelman. Jatkossa voi olla, että 

monta muutakin lippua voi ostaa ja uusia netin ja 
kännykän kautta. Samaa ideaa voisi käyttää myös 

monessa muussakin paikassa. Mitä jos sen sijaan, 
että pitää vaikka kuntosalin läpyskää kukkarossa, 
kuukausilippu olisikin suoraan kännykässä joko SMS-

pohjaisena viestinä tai MMS-pohjaisena kuvallisena 
viestinä. Tai mihin tahansa palveluun, jossa 

säännöllisesti uusitaan maksutieto ja se pitää 
todistaa muille käyttäjille. Mobiili päätelaite, oli se 
sitten kännykkä tai iPod, on useammin monella 

mukana kuin kukkaro. Sen takia olisikin parempi 
suunnitella mitä mobiililla päätelaitteella voi tehdä, 

kuin miettiä kuinka sillä voi maksaa. Pankit ovat reilut 
10 vuotta miettinyt mobiilia maksamista. Sen sijaan, 
että mietitään kuinka tuolla erillisellä päätelaiteella 

maksetaan, voisi miettiä kuinka mobiilipäätelaite 
toimisi maksun todisteena eri tilanteissa.

KUINKA PALVELU VOISI TOIMIA?
Käyttöön tarvitaan mobiilipäätelaite, johon 

syötetään tiedot tai tiedot siirtyvät ostotapahtumasta. 
Se voi olla nettisovellus tai asemalla oleva erillinen 
päätelaite. Jotkut palvelut haluavat liittää 

maksutodisteeseen valokuvan, kuten nykyään 
paperiversiossa. Osalle riittää 3D-kuvake, joka 

voidaan luoda ostettaessa. Kumpikin toimii 
tunnisteena. Valokuvan voisi ladata omalta koneelta 
omasta tiedostosta. Tämän jälkeen kun kerran on 

luonut oman kortin, uusiminen tapahtuisi samaan 
tapaan kuin ostetaan esim. HKL:n kertalippu 

kännykkää. Eli lähetetään SMS-viesti ja paluuviestinä 
tulee vahvistus. Tämä sitten tallenetaan 

päätelaitteeseen. 

Kuvitteellisesti esim. Kuntosalin 

kuukausikortti olisi nettisivulla, 
johon syötetään kortin käyttäjän 
tiedot, jonka jälkeen jos halutaan, 

niin ladataan vaikka käyttäjän 
kuva. Ensimmäisellä kerralla 

maksetaan nettipalvelussa joko 
luottokortilla tai pankin 
tunnuksilla. Ensimmäisellä kerralla 

asiakkaalle lähetetään MMS-viesti, 
jossa näkyy käyttäjän kannalta tarvittavat tiedot. Sen 

jälkeen veloitus menee automaattisesti syötetyn 
pankki/luottokortin tietojen mukaan. Jokaisesta 
maksusta tulee kuitti SMS viestinä. Tätä kautta 

palvelua tarjoava firma saa asiakkaan kännykkätiedot 
ja voi mainostaa uusia asioita tai tiedottaa 

muutoksista kuten aikataulupoikkeamista 
nopeammin. 

Myös erillisenä iPhone Aplikaationa tälläinen 
kuitti toimisi hyvin. Samalla sali voisi pistää 

asiakkaansa liikkumaan lisää ohjelman avulla tai 
tekemään jotain sellaista mikä tukee muuta 
liiketoimintaa.

4. Mobiili kuukausilippu

Anna asiakkaalle lippu 
siihen laitteeseen, mitä 
hän todennäköisesti 
aina kantaa mukanaan.
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TAUSTA
Kaikki me olemme elämämme jossain vaiheessa 

soittaneet puhelimella asiakastukeen. Soittaminen 
näihin tiedon kirjaamispalveluihin on usein 
tuskastuttavaa. Sen sijaan, että saisimme selkeitä 

ohjeita, saamme tiedon siitä, että ongelma on 
rekisteröity ja asiaa ehkä osaava ottaa sitten joskus 

sinuun yhteyttä. 

IDEA MUHII
Olen jo pitkään seurannut muutaman teknisen 

firman mallia, jossa monet varsinkin tekniset 
kysymykset siirretään usein käyttäjien FAQ-

keskustelupalstalle, jossa muut 
asiakkaat ratkaisevat ongelmia. 
Koska yhä useampi tuote alkaa 

olla todella tekninen, 
perustyöntekijän ammattitaito on 

rajoitettu ymmärtämään 
asiakkaan todellista ongelmaa. 
Samaan aikaan moni asiakas on 

itse selvittänyt muutaman 
kikkakolmosen, kuinka palvelu 

toimii vielä paremmin.

MITÄ JOS?
Idea on seuraava. Sen sijaan, että yrityksellä on 

perinteinen asiakaspalvelu, he lanseeraisivat palvelun 
pohjatueksi varsinkin todella teknillisissä asioissa 

nettipalvelun, jonne sekä asiantuntijat että yrityksen 
omat todelliset asiantuntijat kirjoittavat ja tekevät 
selkeitä ohjeita, kuinka eri palveluita otetaan käyttöön 

tai korjataan. Tänne ohjataan asiakkaat ja he voivat 
yhdessä ratkoa ongelmia. Sitten ne asiakkaat, jotka 

saisivat muitten suosituksia, saavat yritykseltä 
sellaiset työkalut, jolla voivat vielä tarkemmin neuvoa 
asiakkaita. Samoin yritys maksaa palkkiota 

asiantuntijana olemisesta. Tällä mallilla ne asiakkaat, 
jotka ovat todella yrityksen faneja, tekevät hyvää 

työtä yrityksen eteen, korvaus on palkitseva ja 
samalla he kehittäisivät yrityksen palveluita. 

ELI MITEN PALVELU VOISI MENNÄ?
Oletetaan, että yritys on vaikka pankki. Siellä 

tarvitaan tukea  yrityksen maksuliikennepalveluissa. 
Normaalioloissa pankissa työntekijöistä vain 
muutama osaa nämä palvelut todella hyvin. Mutta jos  

puhutaan palveluista, joita asiakkaat käyttävät, niin 
harva pankkilainen osaa neuvoa vaikka kuinka 

Passelin tai jonkin muu taloushallinto-ohjelma toimii. 

Pankki voisi tehdä nettipalvelun, jossa asiakkaat 

voivat kysyä teknisistä ongelmista liittyen pankin ja 
laitteistojen väliseen ongelmiin. Aina löytyy 

asiantuntijoita, jotka ovat kokeneet samoja ongelmia. 
Tämän palvelun kautta pankkilaiset 

oppivat lisää, asiakkaat saavat 

nopeasti oikeita tietoja ja hiljainen 
tieto tallettuu palveluun. Pankin 

asiantuntijat voivat kerätä tietoja 
ja niiden pohjalta laatia 
lisäohjeita. Sitten ne ulkoiset 

asiakkaat, jotka ovat parhaiten 
neuvoneet asiakkaita saavat 

pankilta virallisen ulkoisen 
partnerisopimuksen, jonka kautta 

he alkavat auttamaan lisää asiakkaita ja saavat tästä 

työstä korvauksia. Heille annetaan myös tarvittavat 
työkalut ja vaikka yhteisen puhelinnumeron, jonne 

asiakas voi soittaa ja aina paikalla oleva asiantuntija 
vastaa. 

Uskon, että tätä mallia hiukan jalostamalla moni 
yritys pystyisi vielä paremmin palvelemaan 

asiakkaitaan ympäri vuorokauden ja luomaan 
itsestään hyvän kuvan asiakkaiden silmissä. 
Riippumatta toimialasta. 

5. Ulkoistettu asiakaspalvelija

Monesti sinun 
asiakkaasi tietää sinun 
tuotteista paljon 

paremmin kuin sinä. 
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TAUSTA
Jokaisessa liiketoiminnassa tullaan sellaiseen 

tilanteeseen, jossa ainut malli kilpailla muita vastaan 
on tiputtaa hintoja. Sen sijaan, että toimisi kuten 
kaikki muut markkinoilla toimii, muokkaamalla omaa 

hinnoittelumallia aivan erilaiseksi voi saavuttaa 
sellaisen kilpaiuedun, jota muut vain kadehtivat.

IDEA MUHII
Joka päivä saa lukea uusista palveluista tai 

nykyisten palveluiden vaikeuksista. Hinnoittelu on 

oma tieteenlaji, jonka vain harva 
osaa tehdä oikein. Hinnoittelu 

voi perustua joko 
kappalemyyntiin tai kiinteään 
kuukausihintaan. 

Nettiaikakaudella alkoi vakaa 
uskomus, että jos 

mainostetaan, niin 
mainostulojen avulla voidaan 
tarjota ilmaista palvelua. Nyt 

viimevuosina on tultu siihen 
todellisuuteen, että ilmaista 

lounasta ei ole. Mainospohjaiset 
palvelut eivät ole (pääsääntöisesti) kannattavia. Sen 
takia hinnoittelumalli voi olla todella haasteellinen. 

MAKSAMINEN KESKIPISTEESSÄ
Kun yritys miettii omaa hinnoittelupolitiikkaansa, 

on tärkeää katsoa kuinka muut toimivat. Jos 
esimerkiksi katsotaan pankkeja (minun suosikkini, 
koska siellä olen uhrannut elämäni parhaat vuodet), 

niin kaikki tarjoaa suhteellisen samanlaisen 
hinnoittelumallin esimerkiksi yrityksille. Kaikki pankit 

tarjoavat kiinteän kuukausimaksun, 
tapahtumamaksun ja palvelun avausmaksun. 
Pankkien koroissa on aina 1 kuukauden euribor 

miinus asiakkaalle tehty marginaali. Jokainen maksu 
veloitetaan kerran kuukaudessa suoraan tililtä. 

Pankkien kannalta helppoa ja tehty todella 
automaattisesti. Poikkeuksia ei ole. Tässä mallissa 
kilpailu tapahtuu vain ja pelkästään hinnan avulla. 

Surullisen kuuluisa esimerkki oli Kaupthing, joka alkoi 

myydä tärkeintä tuotetta halvemmalla kuin 
omakustannushinta.

MITÄ JOS?
Hinnoittelumalleista poikkeavia ja onnistuneita 

malleja on esim. iTunes, joka mullisti 

musiikkiteollisuutta. He tekivät kappalehinnasta 
tuotteen ja sen ostamisen houkuttelevaksi ja erittäin 

helpoksi. Samaan aikaan muut perinteiset myyjät 
myivät levyjä, niin iTunes tarjosi kappaleita, jolloin 
vahingossa saattoi ostaa enemmän kuin yhden levyn 

verran. 
Toinen hyvä malli hinnoittelusta on 

myydä hiukan halvemmalla hiukan 
pienempi paketti. Kuullostaa 
tyhmältä, mutta todellisudessa 

kate voi olla parempi, kuluttaja ei 
kuvittele ostavansa niin paljoa ja 

vain tarpeeseen ja asiakas palaa 
nopeammin täydentämään 
tilauksensa. 

Myös jos muut myyvät 

kappalehintaan, niin mitä jos yksi 
myy vuosihintaan. Minun suosikissani 
pankkimaailmassa voisi hinnoittelumalli olla 

esimerkiksi kiinteä vuosipaketti tietynkokoisille 
yrityksille, ei mitään muita hintoja. Tähän malliin 

pääsee, jos katsoo keskiarvoasiakkaiden ostoskoon, 
sitten laittaa siihen 15 - 20 pinnaa enemmän ja sen 
myy yhtenä kiinteänä veloituksena. Veloitus heti ja 

sitten koko vuosi ilman muita veloituksia. Asiakas ei 
tässä mallissa lähde pois vuoteen, ei aiheutua muita 

töitä ja huolehtimisia koko vuoteen, koska kulut on 
maksettu ja halutaan käyttää koko sopimus loppuun. 
Asiakkaalle tämä tietää selkeää yhtä kuluerää, joka 

voidaan budjetoida ennakkoon.

Jotta oikena hintamallin löytää, niin se vaatii 
laskemista ja oman markkinansa hyvää tuntemista. 
Jos et uskalla kokeilla toista mallia, et tunne 

asiakkaitasi ja heidän tarpeitansa.

6. Uusia hinnoittelumalleja

Oikea hinta on aina se 
minkä asiakas on valmis 
maksamaan. Mutta 

kuinka ja milloin hän sen 
maksaa, on vielä 
tärkeämpää.
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TAUSTA
Kun asuu jossain muussa maassa kuin palvelun 

tarjoaja, niin väkisi huomaa kuinka vaikea tai 
rajoitettua on tilata netin kautta tavaroita. Vaikka 
eihän näin pitäisi olla.

IDEA MUHII
Syksyllä, kun olimme muuttaneet ulkomaille, 

koitin tilata lapsille dubattuja piirrettyjä elokuvia. Ei 
onnistunut. Ei kuulemma voi toimittaa ulkomaille. 
Sama tilanne tuli, kun halusin päivittää tietokoneeni 

perussoftan. Ei onnistu netistä 
tilaaminen omaan uuteen 

osoitteeseeni, sillä 
luottokorttini on 
rekisteröity toiseen 

maahan. 

MITÄ JOS

Olet tekemässä 
palvelua tai myymässä 
tuotetta, jota asiakkaasi 

haluaa sinulta tilata/ostaa 
toiseen maahan missä sinä 

itse toimit. Sen sijaan, että 
osoitat asiakkaallesi ovea, 
niin mietit kuinka voisit 

palvella häntä. Useassa 
tapauksessa kerran hyvin palveltu asiakas ei 

pelkästään tule uudestaan, vaan tuo lisää uusia 
asiakkaita. Usein kuulee väitteen, että vaikeita 
tilauksia ei kannata hoitaa, kun se syö katetta. Väitän 

samaa vastaan. Usein asiakas, joka haluaa sinulta 
tilata, mutta asuu sinun alueesi ulkopuolella, on 

valmis maksamaan lisähinnan, jotta saa tuotteen. Jos 
lisähinta kattaa sinun omat toimituskulut, niin silloin ei 
ole mitään estettä etteikö asiakasta kannattaisi 

palvella. 

ELI MITENKÄ RAKENTAA PALVELUN TILAUS?

Useassa verkkokaupassa on sisäänrakennettu 
ostoksentekomalli. Usein se on täysin geneerinen ja 
ei looginen. Sen takia on järkevää miettiä 

tilausprosessia myös asiakkaan kannalta. Pääsääntö 
on, että kaikki tilaukset pitää pystyä hoitamaan 

kolmella sivuklikkauksella. Samoin ei ole järkeä 
luokitella eri tuotekategorioihin, vaan mieti voisiko 

tuotteet luokitella asiakkaan kuvitteellisten tarpeiden 
mukaan. Samoin tee yhteen tilaukseen oletuksena 
lisäostoja, kuten esimerkiksi Amazon tekee. Heillä jos 

ostaa jonkin kirjan, niin aina tulee tarjous, jossa 
kerrotaan, että jos tilaa yhden kirjan lisäksi pari 

muuta, niin säästää rahaa tai jos ostaa jonkin kirjan, 
niin sen lisäksi saa toisen kirjan, jota myös muut 
ostivat halvemmalla. 

Samoin asiakas etsii yleensä 

ratkaisua ongelmaansa, ei sinun 
tuotetta. Sen takia 
onlinehakukone optimointi on 

erittäin tärkeää. 

Jos asiakas asuu toisessa 
maassa, niin sen sijaan, että 
tylysti ilmoitat ettet voi toimittaa 

hänelle tuotetta, niin pyydä 
lisätietoja asiakkaasta ja selvitä 

miten voit palvella hänen 
asuinalueella. Jos se on 
inhimillisen vaivan takana ja 

asiakas on valmis maksamaan 
lisäkustannuksen, kauppa on aina 

järkevä tehdä. Monesti tälläisille asiakkaille ei kannata 
rakentaa erillistä palvelukanavaa, vaan puhelin/
sähköposti riittää. Jos asiakasta et voi palvella, niin 

usein tiedät kuitenkin jonkun toisen, joka voi palvella. 
Tälläisissa tapauksissa vaikka vinkkaat asiakasta 

kilpailijasta. Hyvä ja rehellinen tieto palkitaan 
kuitenkin.

Samoin kun tilausprosessia mietit, niin kysy 
itseltäsi kaksi kertaa, miksi haluat asiakkaan 

kirjaantuneena sinun palveluusi. Jos et keksi mitään 
syytä, niin älä laita pakolliseksi käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. Se vain toimii varmana 

asiakaskarkoittimena kuin lisämyynnin välineenä.

7. Hankala tilata

Jos asiakas haluaa tilata 
sinulta, niin selvitä 

mielummin kuinka häntä 
voisit palvella, vaikka 
lisähintaan, kuin annat 
vaihtoehdon, jossa et 

palvele ollenkaan asiakasta. 
Hän ei silloin palaa koskaan 

takaisin.
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TAUSTA
Jokainen yritys lähettää laskuja. Usein laskujen 

lähettäjät eivät edes istu yrityksen muiden ihmisten 
kanssa. He ovat syrjässä kaikesta hohdokkaasta. 
Sen takia laskut ovat aika tympiviä. Laskun saaminen 

on harvoin mukavaa. Maksaminen se vasta onkin 
tylsää.

IDEA MUHII	 	
Viimeiset neljä vuotta sormeni ovat osittain olleet 

sähköisen laskutuksen kanssa pakertamisessa. 

Itseäni harmittaa, että sen kehitys ja 
markkinointityöhön en päässyt tarpeeksi aikaisin 

mukaan. Tällöin olisi voitu muuttaa 
sen sisältöä vielä enemmän. Jo nyt 
sähköisessä laskussa on 

mahdollisuus pistää erillinen linkki 
laskuun, jota klikkaamalla päästään 

suoraan uuteen ostamiseen. Tästä 
ideasta olen keväällä 2009 pariin 
otteeseen kirjoittanut. Ongelma 

vain on, että tälläinen mahdollisuus 
on jäänyt monelta huomaamatta.

MITÄ JOS?
Sen sijaan, että teet pelkistetyn 

laskun tai sitten erittäin vaikealukuisen 

laskun, kuten suurin osa sähköyhtiöistä tekee, mietit 
mitä laskulla haluat sanoa. Jos teet vielä paperisen 

laskun, niin oletko miettinyt voisiko laskun toisella 
puolella olla joko lisätietoja laskun sisällöstä. Siellä 
voi myös olla uutta tietoa sinusta ja tuotteistasi. 

Sinne voit myös laittaa suoran puhelinnumeron, josta 
voi tilata lisää uusia tuotteita. Tai sähköpostin kautta.

Jos yrityksesi pystyy lähettämään sähköisiä 
laskuja, niin mainostaminen uusien tuotteiden osalta 

pitäisi olla arkipäivää. Kun teet laskua, niin sen 
ulkoasuun et voi vielä paljoakaan vaikuttaa. Sen 

sijaan sisältöön voit vaikuttaa. Palvelussa on ns. 
vapaa kenttä, jonne voi linkittää vaikka jokaiselle 
asiakkaalle oman uuden tarjouksen. Sen sijaan, että 

annat myyntimiehesi huseerata koko päivän uusien 
asiakkaiden parissa, niin pyydä häneltä sen verran 

aikaa, että hän tekee jokaiselle hänen asiakkaalle 
yhden tarjouksen. Sillä jos sinulla on jo nyt hyvä 

asiakas, niin hän ostaa helpommin sinulta toisenkin 
kerran kuin uusia asiakas ollenkaan. 

Kun asiakas saa sinulta laskun sähköisesti, niin 
vain yhden klikkauksen päässä on uusi tilaus. Voisiko 

se olla vielä paljon helpompaa?

Tälläisen järjestelmän luominen ei maksa maltaita  

ja on jo nyt periaatteessa käytössä jopa monissa 
yritysverkkopankki- ratkaisussa. 

Lasku on paras myyntikirje koska;
A) Se on aina osoitettu jollekkin 

suoraan ja 
B)Vastaanottaja lukee aina sen.

TIESITKÖ SINÄ?
Kun yritys lähettää laskun 

asiakkaalle, niin sen 
kokonaiskustannus on noin 6 - 15 

€ kappale paperiversiolla. Jos sen 
lähettää sähköisesti, on 

kokonaiskustannus 1 € - 3 € välillä. 

Jos tästä kappalehintaisesta kirjeestä tekee 
myyntivälineen ja istuttaa laskuttajat ja myyjät yhteen, 

niin sinun organisaatio tulee myymään enemmän, 
myymään tehokkaammin ja myymään suoraan 
tarpeeseen.

8. Lasku on ilmainen mainos

Lasku on mitä 
mainioin 

asiakaskirje. Kun sen 
tekee oikein, niin 
mitään muuta 
markkinointia ei 

tarvita.
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TAUSTA
Ennen mainos oli lehdessä. Isoimmilla yrityksillä 

mainos oli televisossa. Mutta sitten muuttui maailma. 
Jos ennen hyvä viesti kantautui seitsemälle kaverille 
ja huono viesti parillekymmenelle kaverille, niin 

tänään hyvä viesti kantautuu Facebookin kautta yli 
100 kaverille ja huono viesti se vasta kiertääkin. Ilman 

uusia mediavälineitä ei Audi/Esko Kiesi- tapausta 
olisi edes syntynyt.

IDEA MUHII

Kuluttajien tottumus on muuttunut. Ihmiset 
lukevat vähemmän lehtiä tai katsovat televisoita. Tai 

ainakin samaan aikaan he tekevät muitakin asioita. 
Paras markkinointiväline aina on ollut muiden 
suosittelu. Jos kaveri kehuu tai haukkuu jotain, niin 

se on ollut uskottavampi kuin 
mikään muu mainos. Tätä 

viestiä voi hyödyntää 
tehokkaasti tänä päivänä 
käyttämällä ilmaisia tai melkein 

ilmaisia työkaluja. Sen sijaan, 
että yritys panostaa todella 

kalliisiin staattisiin mainoksiin tai 
tiedoistuskanaviin, 
hyödyntämällä uusia kanavia 

kuten Facebook, Twitter, blogit tai YouTube- 
markkinallisen viestin voi viestittää paljon nopeammin 

ja tehokkaammin. Samoin uskomus, että asiakkaat 
osaavat tulla sinun luoksesi on väärä. Yrityksen pitää 
olla siellä missä asiakkaatkin ovat. 

MITÄ JOS?
Lähdetään miettimään yritystä, joka myy 

kuluttajille palvelua. Oletetaan, että yritys on 
parturikampaamo. Varsinkin naisille suhde omaan 
hovileikkaajaan on syvällä. Jos on saavuttanut omien 

asiakkaiden luottamuksen, niin hovikampaaja voi 
luoda itselleen Twitter-tilin, jonne seuraajiksi tulee 

hänen asiakkaitaan. Tästä hän kertoo jokaiselle 
asiakkaalle ja laittaa vaikka laskuun alaosaan tämän 
tiedon. Kts. Edellinen juttu. Sitten eräänä päivänä 

kampaaja huomaa, että keskellä päivää on tyhjää 
aikaa. Sen sijaan, että hän istuisi toimettomana tai 

lähtisi soittelemaan kaikille asiakkaille järjestyksessä, 
että nyt löytyisi vapaata aikaa, niin hän laittaa Twitter-

päivityksen, jossa kerrotaan vapaasta ajasta ja 
pyytää ensimmäistä soittamaan ja varaamaan ajan. 
Suurella todennäköisyydellä jos Twitter päivitys on 

linkitetty vaikka Facebook statukseen, tulee se yksi 
asiakas, joka täyttää tyhjänä olevan aikaslotin.

Tai toinen oletus. Yritys haluaa tietää mitä heistä 
ja heidän asiakkaista puhutaan markkinoilla. Normaali 

tapa on tilata lehdistökatsaus. Mutta siellä on aina 
vanhentunutta tietoa. Sen sijaan yrityksen 

työntekijöiden pitää itse olla mukana eri sosiaalisissa 
medioissa. He saavat jonkun ystävänsä kautta 
nopeammin tietoa mitä heistä puhutaan. Tällä mallilla 

yritys saa ajankohtaista tietoa heillä 
olevista ongelmista ja kilpailijoiden 

toimista. Jotta tämä malli toimisi, 
yrityksen pitää luottaa omiin 
työntekijöihin, mutta antaa heidän 

olla persoonallisia. Uskottava 
viesti on aina aito. Ks. Seuraava 

juttu. Kun ennen uudet tiedot 
valuivat johdolta alas markkinoilta 
tapahtuvista muutoksista, niin 

nykyään tieto nousee alhaalta ylös ja 
johdon pitää osata analysoida mitä se tarkoittaa ja 

kertoa suorittavalle tasolle oma näkemys, jonka 
jokainen osaa itse muokata omalle lähipiirilleen 
sopivaksi. 

TEKNIIKKA ON VALMIS, OLETKO SINÄ?
Teknisesti uudella tavalla viestittäminen ei ole 

hankalaa. Hyvällä videokameralla, napakalla 
editoinnilla ja asiakkaan ongelmia poistavalla tavalla 
voit tehdä hyviä videoita asiakkaillesi. Samoin voit 

kertoa aidosti asiakkaillesi sinusta itsestäsi. Jotta 
asiakkaasi arvostaisi sinua, pitää sinun olla aktiivinen 

ja kuunnella asiakasta. Se on kuitenkin halvinta ja 
parasta mainosta.  

9. Uuden myyntityökalut

Ole siellä missä 
asiakkaasi ovat, älä 
odota että asiakkaasi 
tulevat sinun luoksesi.
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TAUSTA
Minulle sana persoonallinen ei tarkoita lävityksiä 

kasvoissa, värjättyä tukkaa tai erikoisia vaatteita. 
Persoonallisuus tarkoittaa sitä, ainakin minulle, että 
jäädään toisen ihmisen mieleen. Usein pelätään, että 

kun on persoonallinen, niin se karkoittaa ihmisiä. Ja 
totta se osittain onkin. Mutta samaan aikaan olemalla 

persoonallinen voitetaan sellaisten ihmisten sydämiä, 
joista tulee sinulle hyviä asiakkaita. Personnallisella 
otteella ei tavoitella kaikkia asiakkaita, vaan niitä 

joiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

IDEA MUHII

Sinänsä oli hauska asia, että kymmeneksi eniten 
luettu blogijuttu on persoonallisuus. Kesäkuun 11. 
päivä kirjoitin blogissani, kuinka 

SouthWest Airlinesin stuertti räppäsi 
normaalin tiedotuksensa sijaan. Tätä 

videota YouTube- palvelussa on 
miljoonat ihmiset katsoneet. Firman 
brandipolicystä vastaavat vain tukevat 

tälläistä toimintaa. Kuten ehkä olet 
huomannut lukiessasi tätä kirjaa, että 

persoonallisuus ja omalla tavalla 
erilainen lähestyminen moneen asiaan on paras idea, 
mitä sinä voit tehdä asiakkaillesi. Persoonallisuus on 

tapa toimia siten, että asiakkaat huomaavat sinut.

MIKÄ ON IDEA?

Minulle ideointi on persoonallisuutta. Se on tapa 
esittää uudella tapaa asia ja kyseenalaistaa vanha. 
Kun uskaltaa tehdä sitä, niin silloin jää muitten 

mieleen suhteellisen varmasti. Uuden esittäminen 
vaatii sitä, että ei jää miettimään mitä ne muut 

miettivät, vaan miettii miksi kannattaa tehdä asia 
toisella tavalla. 

Ei ole persoonallista rakentaa samanlainen, 
mutta halvempi puhelin samoilla teknillisillä 

ominaisuuksilla. Persoonallisuutta on tehdä se 
erilaiseksi ja tyylikkääksi. Tai ole ole järkevää tehdä 
samanlaista hinnoittelumallia kuin muilla. Järkevää on 

tehdä omanlainen ja aidosti erilainen malli.

Kun jokaisessa työssä sattuu joskus virheitä, niin 
on hyvä kertoa heti siitä. Mitä pitempään panttaa 

tietoa, sitä enemmän uskottavuutta se syö. Joskus 
totuus ei ole huono vaihtoehto.

PERSOONALLISIA PALVELUITA
Esimerkkini SouthWest Airlines on isoista 

yrityksistä hieno esimerkki, jossa luotetaan 
työntekijöiden omaan harkintaan ja mahdollistetaan 
persoonallinen ote tiedottamisessa. 

Samanlaisia persoonallisia palveluita tarjoaa 

monet pienet yritykset, mutta myös isommat. Toinen 
hyvä esimerkki on Ben & Jerry- jäätelöfirma, tai 

ainakin oli ennen myyntiä Nestlelle. He 

ottivat omassa liiketoiminnassaan 
selkeästi kantaa luonnonsuojelun ja 

vähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Muita aidosti persoonallisia palveluita 

on mm. Starbuck, Veljekset Keskinen, 
Google, Skype tai moni muu. Voit olla 

näistä kaikista yrityksistä mitä tahansa 
mieltä, mutta he eivät toimi kuten muut samalla alalla 
kilpailevat yritykset. He haluavat herättää sinussa 

tunteita ja luoda uusia asioita. 

Samaa toivon sinulta. Luo ja herätä ihmisissä 
tunteita. Tämän voit tehdä olemalla aito ja rehellinen 
itsellesi. Samalla mieti kuinka sinun asiakkaasi 

haluavat toimia, ei kuinka muut kilpailijat toimivat.

10. Ole persoonallinen

Totuus ei ole 
huono vaihtoehto 
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Pankki- ja 
maksuliikennekonsultaatio

Olit sitten perustamassa 
verkkokauppaa tai miettimässä kuinka 
sinun yrityksen maksuliikenne voidaan 

hoitaa tehokkaammin, niin minulla on 
kikka tai kaksi taskussani, joilla saat 

kulusi pienemmäksi, rahasi 
tehokkaammin ja automaattisemmin 
pyörimään tai mitenkä asiakkaasi voi 

tilata sellaisilla maksuvälineillä, joita he 
käyttävät. 

Sanat SEPA, IBAN, BIC, eräsiirto, 
XML, e-lasku ja muut oudot lyhenteet 
ovat minulle myös tuttuja. Etsin sinulle 

aina parhaan tavan toimia uudessa 
SEPA maailmassa. Usein moni yritys 

haaskaa aikaansa ja valitsee sellaisia 
välineitä ja palveluja, mitkä eivät edes 
millään järjellä sovi yhteen. Myös 

hinnat, joita maksat pankkipalveluista 
ovat yleensä liian korkeat. 

Verkkokaupan kehittäminen
Jos sinulla on jo verkkokauppa tai 

suunnittelet joko sen perustamista tai 

laajentamista, niin minulla on siihen 
ideoita kuinka sen voi tehdä 

paremmin. 
Esimerkiksi, jos verkkokauppasi 

haluaa palvella ulkomaisia asiakkaita, 

niin voin käännättää sivustosi natiivien 
kielten puhujien kautta. Kerro sivustosi 

määrä ja montako kieltä haluat 
käännättää, niin minä teen sinulle 
tarjouksen siitä. Samalla järjestän 

myös verkkokauppaasi kaikki 
maksuvälineet. Kts. Edellinen juttu.

Tai arvioin kuinka voit tehostaa 
markkinointia verkkokaupassasi tai 
kuinka ostoprosessin voi suunnitella 

vielä tehokkaammaksi. 

Ideoi uusia palveluita
Usein parhaat ideat on jo keksitty, 

mutta niiden soveltaminen muihin 
tarkoituksiin jää tekemättä. Sen takia 
autan firmoja joko keksimään uusia 

palveluita, kehittämään omaa hallintoa 
toimimaan tehokkaammin tai 

keräämään asiakkaiden ideoita 
paremmiksi tai järkevimmiksi. 

Minulla on erilaisia palvelumalleja, 

jotta sinä voit päästä ideoinnissa 
nopeasti eteenpäin. Autan myös idean 

jatkojalostuksessa ja tuotantoon 
laittamisessa sekä markkinoinnissa.

Viestintä

Ideoita minä osaan konkretisoida. 
Kun olet kirjoittamassa 

myyntimateriaalia tai miettimässä 
kuinka kertoisit asiasi tehokkaasti 
monille, niin keskustele minun kanssa. 

Uskon löytäväni sinulle muutaman 
keinon viestintään. Se voi olla blogi, 

facebook sivusto, apua Twitterin 
palveluiden suunnitteluun, 
videoesimerkkeihin tai sitten ihan 

Powerpoint esitykseen. Samoin jos 
tarvitset esitelmän kirjoittajaa, niin 

apua löytyy.

Ovien aukaisu
Jos sinun kotimarkkinasi rajat ovat 

jo tulleet vastaan, niin mieti voisitko 
tarjota palveluitasi ulkomailla. 

Belgiasta on lyhyt matka Saksaan, 
Hollantiin ja Ranskaan. Noin 150 
kilometrin säteellä toimistostani asuu 

100 miljoonaa ihmistä. Sen sijaan, että 
aloitat tyhjästä uuden myynnin uusilla 

alueilla, niin minä teen sinulle 
markkinatutkimuksen asiakkaista ja 
aukaisen ensimmäiset ovet.

Tule mukaan

Jos haluat olla osallisena 
miettimässä tai auttamassa  minun 
toimintaa, niin voit liittyä fanikseni 

Facebookissa, CAL360 Degrees- 
sivun kohdalta. 

Samoin voit ostaa fanituotteita 
Zazzle.co.uk/oskikarhu- nettikaupasta.

Kuulolla.wordpress.com blogista 

luet tuoreimmat ideani.

Twitter.com/cal360degrees 

viesteistä näet tuoreimmat kuulumiset.

Joka perjantai kello 14.00 Suomen 
aikaa pidän Skypen kautta 
ideointisessioita. Lähetä skypenimesi 

ja soitan sinulle.

Sekä lopuksi, jos haluat osallistua 
minun omaan neuvontantajaryhmään, 
jossa mietimme yhdessä kuinka voin 

parantaa omaa liiketoimintaani, niin 
laita minulle sähköpostia ja sovimme 

kuinka etenemme. Maksan siitä 
palkkiota, jos sinulta löytyy aikaa ja 
osaamista minun auttamisessa.

antti.larvala@cal360d.com

CAL360 Degrees tarjoaa

Hymyä huuleen 
ja vastatuuleen! 

http://www.cal360d.com
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