
TIKON
 LISÄÄ TUNNETTUUTTA JA MYYNTIÄ

ASIAKKAAMME - TIKON

Tikon Oy on Suomen johtava tilitoimis-
tojen, keskisuurten yritysten, säätiöiden, 
yhdistysten ja oppilaitosten  taloushal-
linnon ratkaisujen toimittaja, jolla on 
jo yli 35 vuoden kokemus suomalais-
ten  taloushallinnon ammattilaisten  tar-
peista. Muiden muassa 800 suomalaista 
tilitoimistoa, joukossa valtaosa Suomen 
suurimmista, käyttää Tikonia päivittäin 
välineenä, joilla he palvelevat lähes 80 
000 yritystä. Tikon Oy on osa Accountor 
Groupia. 

TESTATTU TOIMINTAMALLI TUO  
TURVAA KUMPPANIVALINTAAN

Trainers’ Housen ja Tikonin yhteistyön tavoit-
teena on ollut Tikonin myynnin systematiikan 
varmistaminen sekä myyntitulosten vauhdit-
taminen. 

”Meillä on kovat kasvutavoitteet. Haemme kas-
vua sekä olemassa olevista asiakkaistamme 
että valituista uusista kohderyhmistä. Yhteis-
työllä Trainers’ Housen kanssa halusimme vauh-
dittaa Tikonin uusasiakashankintaa sekä lisätä 
Tikonin tunnettuutta kohderyhmissä”, kertoo 
Tikonin myyntijohtaja Sami Solala. 

”Valitsimme kumppaniksi Trainers’ Housen ai-
empien hyvien tulosten perusteella. Trainers’ 
Housen testattu toimintamalli oli tuttu ja tiesin 
että saan heiltä käyttöömme oman tiimin. Kun 
omalla pöydällä on monta läpivietävää tavoitet-
ta  ja uudistettavaa toimintatapaa, on järkevää 
ulkoistaa hyvälle kumppanille  jokin osa-alue. Me 
päätimme ulkoistaa tapaamisten sopimisen.  Se 
vapautti meille aikaa muiden asioiden edistämi-
seen”, Solala jatkaa. 

DIGITAALISEN TREENIN JA  
PERINTEISEN PUHELINTYÖN LIITTO

”Asetimme uusasiakashankintaan Trainers’ 
Houselle kovat tavoitteet; halusimme heti ke-
sälomien jälkeen myyjiemme kalenterit täyteen 
asiakasneuvotteluja. Näin pystyimme varmis-
tamaan syksyn myyntitavoitteiden toteutumi-
sen”, Solala kommentoi.

Tikonin asiakasstrategian toteuttamiseksi Trai-
ners’ Housen tiimi prospektoi Tikonille poten-
tiaalisia asiakasehdokkaita ja sopi tapaamisia 
kahteen eri kohderyhmään. ”Meillä on asiakkaita 
useilta eri toimialoilta, mutta perinteisesti tar-
joamme taloushallinnon palvelua tilitoimistoil-
le. Tässä olemme markkinajohtaja. Halusimme 
lähteä Trainers’ Housen kanssa valloittamaan 
myös uutta kohderyhmää.”

Yhteistyöhön kuului myös soittotarinoiden ra-
kentaminen yhdessä Tikonin myyjien kanssa. 
”Tarinankirkastukset olivat myyjillemme  tär-
keitä. Saimme yhteisen hetken, jossa mietimme 
miten erottaudumme ja miten puhelimessa 
keskustelemme asiakkaalle arvokkaalla taval-
la.”

Uusasiakashankinnan rinnalla Tikonin myyjät 
opiskelivat modernia myyntityötä Trainers’ 
Housen  digitaalisessa myynnin valmennukses-
sa. ”Arvasin jo etukäteen,  että valmennus olisi 
hyvä. Digitaalinen valmennus on osoittautunut 
erinomaiseksi avuksi niin myyjille kuin myynnin 
johdolle. Valmentautuminen on voitu toteut-
taa selkeinä kokonaisuuksina, valmennus on 
selkokielistä ja oppimista tukevaa materiaalia 
on enemmän kuin tarpeeksi – ja kaikki kulkee 
sähköisesti mukana. Valmennusten myötä 
myyjämme ovat voineet arvioida tarkasti omaa 
myyntityötään ja saaneet ratkaisuehdotuksia 
mahdollisiin pullonkauloihin.”

SATOJA TAPAAMISIA JA YLI 2000  
KESKUSTELUN INFORMAATIO 

Trainers’ House on sopinut Tikonille 330 tapaa-
mista kahteen eri kohderyhmään. Tilitoimis-
toille sovittujen tapaamisten kumulatiivinen 
hit rate on ollut 34% ja uuden haastavamman 
kohderyhmän hit rate on 20%. 

”Erityisesti uuden kohderyhmän puheluiden 
analysointi oli meille hyödyllistä. Viikoittaisen 
raportoinnin ansiosta saimme arvokasta mark-
kinatietoa, jota meillä ei entuudestaan juuri-
kaan ollut.”

Yhteistyön jatkumisen ehtona oli asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen. 

”Trainers’ House teki sen minkä lupasikin. En 
usko, että olisimme päässeet tähän ilman ta-
paamisten sopimisen ulkoistamista. Korostan 
vielä saamaamme dokumentoitua asiakastie-
toa. Yhteensä 2 305 keskustelun  tieto on aut-
tanut meitä ymmärtämään markkinaa ja asiak-
kaitamme paremmin.

Digitaalista myynnin valmennusohjelmaa suo-
sittelen kenelle tahansa. Sisältöä kannattaa 
hyödyntää esimerkiksi omissa sisäisissä myyn-
tipalavereissa. Kokonaisuus on rakennettu niin 
hyvin, että aiheet on mahdollista jakaa teemoi-
hin myyntiprosessin vaiheiden mukaan.

Kouluarvosanoilla antaisin yhteistyöllemme ar-
vosanaksi 9. Aina voi parantaa, mutta valitsisin 
jatkossakin Trainers’ Housen kumppaniksem-
me”, Solala kiittää. 
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