
Vuonna 2005 perustettu suomalaisomisteinen 
ohjelmistotalo Eficode työllistää yhteensä noin 
100 ammattilaista Helsingissä, Pekingissä ja 
Kööpenhaminassa. Yritys tuottaa räätälöityjä 
web- ja mobiiliohjelmistoja sekä ohjelmisto- 
tuotannon tehostamiseen liittyviä devops 
-palveluja. Lisäksi se implementoi Big Data  
-ratkaisuja HP:n kumppanina. Eficode panos-
taa tehokkaaseen, fiksuun ohjelmistotuotan-
toon, sekä ketteryyteen.  

YHTEISTYÖN EDELLYTYKSENÄ JOUSTAVUUS

Eficode ja Trainers’ House lähtivät yhteistyöhön myynnin 
kehittämisen tiimoilta jo vuonna 2008. ”Aloitimme ensim-
mäisen pilottimme heti taloon tultuani. Trainers’ House oli 
minulle jo entuudestaan tuttu ja minulla oli hyviä koke-
muksia heidän palveluistaan. Sittemmin Trainers’ Housesta 
on tullut meidän kasvun kumppanimme”, Eficoden myynti-
johtaja Heikki Hämäläinen kertoo.

”Olemme erittäin innovatiivinen talo ja osana tapaamisten 
sopimista teemme jatkuvia kokeiluja myynnin ja markki-
noinnin saralla. Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa 

päättäjäkohtaamisten, auditointien, kartoituspuheluiden, 
asiakastyytyväisyyskyselyiden, tapahtumien kutsusoittojen  
ja myynnin ulkoistamisen parissa. Lisäksi olemme kehittä-
neet yhdessä Eficodelle uuden prospektointiprosessin ja 
CRM:n  käytön toimintamallin. Näin varmistamme riittävän 
liidimäärän soittotiimille.”  

”Yhteistyö on toiminut hyvin ja sitä kautta jatkunut  
pitkään. Projektipäälliköt ovat olleet hyviä läpi yhteistyön 
ja molemmilla on hyvä tuntemus siitä, miten onnistumme 
yhdessä”, Hämäläinen kertoo. 

MARKKINOINTIAUTOMAATIOSTA TEHOJA

”Vuonna 2015 lähdimme pilotoimaan yhteistyötä markki-
noinnin automaation osalta. Trainers’ Housen soittotiimi  
seurasi reaaliaikaisesti verkkosivujemme liikennettä. Tiimi 
myös kontaktoi uutiskirjeen kautta Big Data -pikaoppaam-
me ladanneet asiakkaamme ja moderoi sivuston chat 
-palvelua. Saimme lämpimämpiä liidejä soittoon lähes  
reaaliajassa. Näin myynnin sykli on lyhyt ja saamme uudet 
liidit suoraan kalentereihimme”, Hämäläinen kertoo. 

”Trainers’ Housen tiimi on Eficoden käyntikortti ja ensi-
kosketus asiakkaaseemme. On tärkeää että puhelut ovat  
laadukkaita ja luovat arvoa asiakkaillemme.”

”Näiden lisäksi Trainers’ House on kumppanimme myynnin  
kehittämisessä ja myyjien valmentamisessa. Olemme  
tehneet yhteistyötä muun muassa myynnin valmennuksen, 
soittovalmennusten, myynnin sparrauksen ja kick-offien 
parissa. Lisäksi myyjämme saavat one-to-one coachingia 
ja monet meistä ovat osallistuneet Myynnin Valmennus- 
ohjelmaan.”

HYVÄ HIT RATE JA KOVA KONVERSIO

”Yhteistyön aikana Eficoden liikevaihto ja henkilöstömäärä 
ovat viisinkertaistuneet ja valtaosa ensikontakteista on 
tullut Trainers’ Housen kautta”, Hämäläinen kertoo. ”Myös 
myynnin sparrauksen näkökulmasta yhteistyö on ollut 
tuottoisaa. On aina joku jonka kanssa keskustella myynnin 
johtamisesta.”

”Meillä on poikkeuksellisen korkea hitrate ja konversio, jopa 
80-95%. Kehitämme jatkuvasti soittotiimin kanssa soitto- 
tarinaamme ja tarkennamme sitä joka kvartaali. Tämä 
auttaa pitämään konversion korkealla. Näiden lisäksi seu-
raamme jatkuvasti ketkä ottavat tapaamisia vastaan ja 
ketkä eivät. Jos laadussa on poikkeamia, tartumme niihin 
nopeasti”, Hämäläinen kiittää. 

”Olen suositellut Trainers’ Housea alan toimijana eteenpäin 
ja tulen suosittelemaan heidän palveluitaan jatkossakin.”
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