
ASIAKKAAMME - QENTINEL

Qentinel on suomalainen, laadun johtamiseen ja 
varmistamiseen erikoistunut yritys. Qentinelin 
laatufilosofian mukaan tuotteen tai palvelun laa-
tu tarkoittaa kykyä tuottaa arvoa. Qentinel pal-
velee yrityksiä, jotka haluavat maksimoida kehi-
tysinvestointiensa arvon, keskittyä olennaiseen 
ja hyödyntää digitalisoitumisen mahdollisuudet. 
Qentinel on ollut perustamisestaan 2002 lähtien 
alan aktiivinen kehittäjä ja nykyisin merkittävä 
kansainvälistyvä toimija.  

KASVUA KALENTERISTA

Qentinel löysi Trainers´ Housen yhteistyökumppanikseen 
aiempien onnistuneiden valmennuskokemusten pohjal-
ta. Liiketoiminnallisesti haastavan ajanjakson jälkeen 
tavoitteena oli myyntitiimien onnistumisen tukeminen 
ja myynnin vauhdittaminen ajankäyttöä järjestelmäl-
lisesti johtamalla. Pilottiprojekti aloitettiin 2015 tou-
kokuussa. Tavoitteeksi asetettiin 250 kaupallisesti 
potentiaalisen myyntitapaamisen sopiminen. ”Uu-
siasiakashankinta on muuttunut viime vuosina merkit-
tävästi. Uuden prospektin tavoittaminen puhelimitse 
tai sähköpostilla vie todella paljon aikaa muulta asia-

kastyöltä. Tämän takia etsimme Qentinelille kumppania, 
joka sopisi puolestamme merkittävän osan uusien asi-
akkaiden ensitapaamisista.”, kertoo Qentinelin Account 
Executive Ari Hirvonen.

OSALLISTAMALLA LAATUA 

Yhteistyö aloitettiin yhdessä Qentinelin myyjien kanssa 
päämäärien kirkastamisella ja tavoitteita tukevan 
soittotarinan luomisella. Myyjät osallistuivat tavoi-
teltavien liidien tuottamiseen koko projektin ajan pros-
pektoimalla talkoilla asiakaskontaktit etukäteen ja 
toimittamalla tiedot tasaisin väliajoin Trainers´ Housen 
markkinoijatiimille. ”Trainers’ House on ollut yli vuoden 
ajan luottokumppanimme. Sen henkilökunta on ollut to-
della tuloshakuista, osaavaa ja olemme päässeet tavoit-
teisiin lähes aina. Oma-aloitteellisuus on ollut kiitettä-
vää ja nopea omaksumiskyky on auttanut selviytymään 
kaikista muutoksista. Joustavuus uusien tarpeiden 
pohjalta on ollut aina kiitettävää. Heidän halunsa ja ky-
kynsä oppia on samalla innostanut meitä qentineliläisiä. 
Trainers’ Housen soittotyön integrointi osaksi Qentinelin 
myynnin prospektointia on ollut todella saumatonta. 
Positiivisuus ja innostuneisuus välittyvät yhteisistä soit-
toaamuistamme”, kuvailee Hirvonen.

 SYSTEMAATTISUUDELLA TULOKSIIN

Asiakkaiden tavoitettavuus oli koko projektin ajalta noin 
70 prosenttia. Myyjillä oli asiakastapaamisista kalenterit 
täynnä ja tavoiteltuja aktiviteetteja syntyi. 

”Trainers’ Housen rooli on osa Qentinelin viimevuoden 
kasvutarinaa. He eivät ole pelkästään auttaneet saa-
maan meille uusia asiakkaita, vaan ovat myös varmista-
neet tapaamisten laadun. Olemme olleet erittäin tyyty-
väisiä yhteistyöhön!”, Hirvonen toteaa lopuksi. 
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