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AgendaaAgendaa

Lyhyt oma perspektiivi myynnin menestystarinoihin• Lyhyt oma perspektiivi myynnin menestystarinoihin

• MTV Media mediakentän muutokset lähivuosinaMTV Media, mediakentän muutokset lähivuosina

• Case MTV myynnin haasteiden kääntäminen 
menestystarinaksi (Myynnin kulttuurin kääntäminen 
sisäisestä ulkoiseksi)

• Menestystarina – tulokset, onko niitä ?

• Yhteenveto



Omia kokemuksia myynnistäOmia kokemuksia myynnistä...

1991 93 Leo LonglifeOy myyntineuvottelija/päällikkö• 1991-93  Leo LonglifeOy, myyntineuvottelija/päällikkö -
liikelahjat, konttoritarvikkeet (myynnin korkeakoulu!)

• 1993 95 Radioykkönen Oy myyntineuvottelija• 1993-95 Radioykkönen Oy, myyntineuvottelija –
radiomainonta, promootioyhteistyöt

• 1996-1999 Suomen Medianelonen Oy myyntineuvottelija1996 1999  Suomen Medianelonen Oy, myyntineuvottelija 
-monia uusia ”tv-tuotteita” 

• 1999-2000  DoubleClick Finland Oy, myyntijohtaja 999 000 oub eC c a d Oy, yy t jo taja
-mainosverkko, teknologia/järjestelmät ja myynnin 
kokonaisvastuu

• 2000 – MTV Oy, myyntiryhmän päällikkö -myyntiryhmän 
kokonaisvastuu, myynnin työkalut/järjestelmät







MTV:n myynnin kulttuurin kääntäminen 
sisäisestä ulkoiseksi 

• Lähtötilanne: Haasteet/tavoitteet
• Kenelle myydään ja mitä?
• Kontaktipinnan laajentaminen 
• Kannattava kasvu
• Korkea asiakastyytyväisyys
• Ammattitaitoinen ja motivoitunut organisaatioj g



MTV:n myynnin kulttuurin kääntäminen 
sisäisestä ulkoiseksi

• Mitä tehtiin? 
• Paljon työtä! 1/2008 – jatkuu edelleen!
• Johtamis- ja toimintatavan yhdenmukaistaminen, 

selkeyttäminen, talo ryhmä yksilö –tasoilla, tuloksista 
tulevaisuuteen!

• Kirkas kuva kokonaisuudesta ja omasta roolista, miksi näin 
t hdää j t i it ? k i k t i t i !tehdään ja toimitaan? yksinkertaistaminen!

• Toimivat myynnin työkalut, 4/2009 järjestelmä käyttöön. 
Ajan tasalla oleva reaaliaikainen tietoAjan tasalla oleva reaaliaikainen tieto.



Myynnin työkalut: Blarp CRM Tool Kit ja T A PMyynnin työkalut: Blarp, CRM, Tool Kit ja T.A.P

TAPATAPA TOIMIA:TOIMIA:
Aktiivinen ja osallistava

ASIAKKAAT:  ASIAKKAAT:  BlarpBlarp, CRM, CRM
• Kuunnellaan ja tuodaan aktiivisesti ratkaisuja
asiakkaan haasteisiin

OMA ORGANISAATIO: OMA ORGANISAATIO: ToolTool KitKit, T.A.P, T.A.P
• Koulutus, ja sisäisen osaamisen jakaminen.

asiakkaan haasteisiin.
• Maikkari synnyttää asiakkailleen kaupallisia menestys-
tarinoita ja sitä kautta myös puheenaiheita.

• Kaikki haluavat olla osaltaan mukana menestys-

• Sisäinen valmennus: Mikä rakentaa oikeaa pelisilmää.
• Vastuuttaminen: Osa esimiehen toimenkuvaa on

valmennus omalle organisaatiolle.

tarinoissa (kiinnostus).
• Menestystarinat myös kohderyhmittäin ja alueellisesti.

AVAINVIESTI:AVAINVIESTI:
Monikanavaisuus.



MTV:n myynnin kulttuurin kääntäminen 
sisäisestä ulkoiseksi 

• Tulokset (Laatu+suunta+määrä)
• +20% asiakastapaamisia 
• Internetin myynti +22% (monikanavaisuus)
• Talotason myynti, parempi tulos kuin mediamarkkinassa yy

keskimäärin 
• Tulevaisuus
• Jatkamme samaa toimintamallia
• Järjestelmien suunnitelmallisempi ja tarkempi 

hyödyntäminen myyntityön tukena/asiakas



YhteenvetoYhteenveto

Myyntityön arvostus on Suomessa perinteisesti ollut• Myyntityön arvostus on Suomessa perinteisesti ollut 
melko alhainen – nyt vihdoin nousussa 

• Useat toimialat ovat isojen murrosten pyörteissä• Useat toimialat ovat isojen murrosten pyörteissä
• (Media, matkailu, musiikki, viihde, pankkitoimiala, 

autokauppa jne )autokauppa jne..)
• Markkinoinnilla ja myynnillä johdetaan parhaiten yritysten 

muutosta -> haetaan kasvuauutosta aetaa as ua
• Huippumyyjät ja myynnin vetäjät ovat markkinoiden 

kysytyimpiä ihmisiä nyt ja tästä eteenpäin!y y y p y j p


