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”ERIKOISTUMALLA KUMPPANIN KANSSA,  
SAADAAN RESURSSIT KOHDISTETTUA OIKEIN”



Amiedu on Suomen johtava työelämän kehit-
täjä ja valmentaja. Tunnemme työelämän,  
tarjoamme vahvan koulutuksellisen osaamisen 
ja mitattavaa vaikuttavuutta. Monipuoliset ja 
räätälöidyt palveluratkaisumme tukevat liike-
toimintasi päämäärien saavuttamista.

AMMATTINA KUMPPANUUS

”Amiedu ja Trainers’ House aloittivat yhteistyön uusasiakas- 
hankinnan parissa keväällä 2014. Amiedu haluaa profiloi-
tua entistä enemmän työelämän kehittäjänä. Haluamme 
tukea yrityksiä ja yhteisöjä ja olemme aktivoituneet pal-
jon asiakasyrityksien suuntaan”, Amiedun palvelujohtaja 
Nuutti Manninen kertoo. 

”Rakentaessamme myyntiohjelmaamme, päämäärämme  
oli tavoittaa satoja päättäjiä pk- ja suuryrityksistä.  Amiedun  
oma noin 20 hengen myyntitiimi  ei enää pystynyt vastaa-
maan kasvavaan uusasiakashankinnan tarpeeseen. Oman 
ajan ja työn fokusointi on tärkeää, eikä kaikkea kannata 
tehdä itse. Jotkut asiat vain kannattaa jättää ammatti-
laisille”, Manninen jatkaa.

TÄRKEINTÄ ON VAIKUTTAVUUS

”Trainers’ House tarjoaa meille vaikuttavia kohtaamisia,  
ei vain tapaamisia. Nimetty soittotiimimme tuntee  
Amiedun palvelut ja kilpailuedut hyvin. He osaavat kertoa 
tuotteistamme ja argumentoida tapaamisen puolesta 
todella hyvin”, Manninen avaa. ”Amiedun lupaus on, että 
tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan ja osaamme 
tarjota kuhunkin tilanteeseen sopivia ratkaisuja. Trainers’ 
Housen tiimi paneutui huolella jokaisen myytävän tuotteen 
hyötyihin ja miten sitä asiakkaalle tarjotaan. Rakensimme 
huolella soittotarinan ja varmistimme, että asiakas saa 
varmasti arvoa ajalleen.” 

”Teimme paljon ennakkotyötä, joka omalta osaltaan varmis- 
taa korkean hitraten. Jälkikäteen tehtyjen tapaamisten 
laatua mittaavien syvähaastattelujen mukaan palaute 
on ollut todella hyvää. Soittotiimi asettaa odotusarvon 
korkealle ja meidän asiantuntijat lunastavat sen onnistu-
neesti.”

”Tällä hetkellä reilu puolet uloslähtevistä soitoista tulee 
palveluna Trainers’ Houselta. Oli itsestään selvää, että tar-
vitsemme kumppanin”, Manninen kertoo. ”Sehän on inves- 
tointi, kuin mikä muu tahansa. Laskemme panos 
-tuotos-suhdetta ja näemme tämän kannattavana  
investointina.”

MOITTEETONTA YHTEISTYÖTÄ

”Yhteistyömme on tavoitteellista, mittaamme tapaamis-
ten määriä ja syntyviä kauppoja. Trainers’ Houselta tulee 
viikoittain raportti, johon kiteytyy keitä on tavoiteltu,  
kenen kanssa on saatu tapaaminen, kenen kanssa ei ja 
miksi”, Manninen kertoo. ”Sisäisesti yhteistyö on saanut  
hyvää palautetta. Toiminta on ollut hyvin jämäkkää,  
suunnitelmallista ja asiakaslähtöistä.”

”Erikoistumalla kumppanin kanssa saadaan resurssit koh-
distettua oikein.  Yhteistyön suunnittelu myyntispiikkien 
ja seurannan osalta on ollut täysin moitteetonta. Asiakas-
palaute on ollut hyvää, sillä soittajamme argumentoivat 
hyvin.” 

”Trainers’ Housen soittotiimi on oppinut tuntemaan  
Amiedun hyvin ja tapaamme tiimin kanssa säännöllisesti. 
Heidän on helppoa puhua amiedulaisena.” 

”Ammattitaitoinen soittaja osaa herättää tavoiteltavan 
päättäjän mielenkiinnon ja siten asiakkaalle arvoa tuottava  
tapaaminen järjestyy todennäköisemmin.”
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