
DNA
 LISÄÄ VOIMAVAROJA UUSIIN ASIAKKUUKSIIN JA MAHDOLLISUUKSIIN

ASIAKKAAMME - DNA

DNA Oyj on suomalainen tietoliiken-
nekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, 
viihtymiseen ja työntekoon laadukkai-
ta puhe, data- ja tv-palveluita. DNA 
on Suomen suurin kaapelioperaattori ja 
johtava maksu-tv-toimija kaapeli- ja 
antenniverkossa. Yritysten osalta DNA 
näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja 
paikasta riippumattoman uuden työn, 
joka mahdollistuu älykkäillä päätelait-
teilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla 
ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaih-
to oli vuonna 2016 859 miljoonaa euroa 
ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:l-
la on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja 
kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. 
Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa. 
DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Hel-
singissä. 

PITKÄJÄNTEINEN YHTEISTYÖ

”Olemme aiemmin järjestäneet Trainers’ Housen 
kanssa yhteisiä valmennuksia, joiden onnistu-
minen johti keskusteluun yhteistyöstä uusasia-
kashankinnassa. 

Myynnin johtamisen valmennusten jälkeen to-
tesimme, että Trainers’ Housen uusasiakashan-
kinta on toimenpide, jolla voimme viedä myyntiä 
eteenpäin. Halusimme lisätä voimavaroja uusiin 
asiakkuuksiin ja mahdollisuuksiin. 

Valitsimme Trainers’ Housen uusasiakashan-
kinnan kumppaniksemme, koska tiesimme että 
heillä työskentelee yli 100 henkilöä uusasia-
kashankintapalveluissa. Trainers’ House toimii 
meille pitkäjänteisenä kumppanina ja heidän 
lähestymistapansa  on erilainen kilpailijoihin 
verrattuna. Meille on tärkeää, että asiakas ja 
myyjä saavat tapaamisesta lisäarvoa, työtapoja 
onnistutaan tarvittaessa varioimaan ja syntyy 
hyviä tapaamisia asiantuntijamyyjille”, Kertoo 
DNA:n  myyntijohtaja Harry Sjögren.

AJAN SÄÄSTÖ INNOSTAA MYYJIÄ

”Aluksi testasimme yhteistyötä. Hioimme toi-
mintamallia tapaamisten sopimiseksi ja huo-
masimme kumppanuuden toimivan. Trainers’ 
Housen tiimi panosti erottuvan arvolupauksen 
rakentamiseen. Se puhutteli juuri meidän 

kohderyhmäämme. Käytimme aikaa myös 
siihen että meidän myyjämme ja Trainers’ 
Housen soittotiimi tutustuivat keskenään”, 
Sjögren jatkaa. 

DNA:n myynnin johto ja Trainers’ Housen     
soittotiimin vetäjä johtavat tekemistä vii-
koittaisessa puhelinpalaverissa. ”Tieto kulkee 
nopeasti ja pystymme puolin ja toisin reagoi-
maan mahdollisiin muutoksiin ilman viivyt-
telyä. Koko myyntijohtomme on hyvin perillä 
yhteistyön etenemisestä”,  kommentoi DNA:n 
myyntijohtaja Juha Lehtonen. 

DNA:lle on tärkeää puhelinkeskustelun aikana syn- 
tyvä brändikuva ja asiakkaalle jäävä mielikuva. 

”On tärkeää, että soittaja osaa luoda tilan-
teen, jossa sekä asiantuntijalla, että asiak-
kaalla on odotuksia tapaamisen suhteen. 
Vaikka tapaamista ei saataisi sovittua, täytyy 
henkilölle jäädä positiivinen mielikuva. Tässä 
soittajalla on oleellinen rooli. Me katsomme, 
että jokainen Trainers’ Housen puhelu on 
markkinointiteko meille. 

Erityisesti myyjämme ovat pitäneet siitä, että 
heitä on autettu ja tulokset ovat olleet loista-
via. Myyjät ovat olleet yhteistyöstä Trainers’  
Housen kanssa innoissaan”,  Lehtonen jatkaa. 

TULOSTEN PERUSTEELLA YHTEISTYÖ 
JATKUU

Alun perusteellinen yhteisen toimintamallin ra-
kentaminen on mahdollistanut hyvät tulokset. 
Siten investointi uusasiakashankintaan on ollut 
kannattava. 

”Trainers’ House on sopinut meille suuren mää-
rän kohtaamisia sellaisiin asiakasryhmiin, mihin 
myyjä ei olisi välttämättä itse päässyt ilman 
kontaktointiapua”, Sjögren toteaa. 

Arvokasta on ollut myös DNA:n oma asiakasko-
kemus. ”Meidän toiveitamme kuunnellaan ja ne 
myös toteutetaan. Toimintaa on pystytty rää-
tälöimään juuri meidän tarpeidemme mukaan. 
Ihmiset tekevät töitä ihmisten kanssa. Tulokset 
ovat antaneet syyn jatkaa yhteistyötä myös tänä 
vuonna”, Sjögren päättää. 
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”TOIMINTAA ON PYSTYTTY 
  RÄÄTÄLÖIMÄÄN JUURI  
  MEIDÄN TARPEIDEMME  
  MUKAAN.”


