
Marimekko on suomalainen designyritys, 
joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista  
kuvioistaan ja väreistään. Tuotteita myydään 
noin 40 maassa. Vuonna 2015 Marimekko 
-tuotteiden brändimyynti oli 186 miljoonaa 
euroa ja yhtiön liikevaihto n. 96 miljoonaa 
euroa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois 
-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian 
-Tyynenmeren alue. 

GLOBAALI TOIMINTAMALLI KAIKKIIN MYYMÄLÖIHIN

Vuonna 2015 Marimekko jatkoi kansainvälistymistään.
Toiminnan laajentuessa tarve yhteisille toimintatavoille  
korostui.  ”Halusimme kehittää ja jalkauttaa globaalit  
toimintamallit kaikkialle Marimekko-myymälöihin. Toiminta- 
tapojen yhtenäistämisellä haimme myynnin kehitystä  
ja brändin yhtenäistä viestiä”, kertoo Marimekon Head  
of Global Retail Aleksi Routama. ”Haluamme tarjota 
asiakkaillemme entistä paremman asiakaskokemuksen  
sekä henkilöstöllemme henkilökohtaista valmennusta  
Marimekon asiakas- ja brändikokemuksesta.  Halusimme 
myös sytyttää ihmisissämme voimakkaan kipinän uutta 
myynnin toimintamalliamme kohtaan.”

”Marimekolla on yli 150 myymälää ympäri maailmaa ja 
koimme kriittisimmäksi uusien myynnin ja myynnin johta-
misen mallien jalkautuksen. Kilpailutimme kumppaneita 
muutoksen tueksi ja Trainers’ Housella oli paras lähesty-
mistapa  muutoksen läpivientiin”, Routama jatkaa.

ASIAKASKOKEMUS KESKIÖSSÄ

”Yhteistyö alkoi  kattavalla nykytila-analyysilla, jonka poh-
jalta rakensimme myymälän myynti- ja myynnin johtamis-
konseptin. Konseptit heijastivat voimakkaasti Marimekon 
ajattelua, jossa asiakaskokemus on kaiken tekemisen 
keskiössä”, Routama jatkaa. ”Päätimme toteuttaa uusien 
toimintamallien jalkautuksen talon sisältä rekrytoitavien 
Marimekon valmentajien, eli Trainereiden avulla.”

”Kokoonnuimme eri maiden ketjujohtajien ja Marimekko 
Trainereiden kanssa viikon mittaiseen intensiivivalmen-
nukseen, jossa viimeistelimme myyntikonseptit ja valmen-
tauduimme muutosprosessin läpiviemiseen. Tämän jälkeen 
Marimekko Trainerit valmensivat konseptit käytäntöön 
omilla alueillaan. Yhdellä Trainerilla on noin 10 myymälää 
vastuullaan ja jokainen myymälä käy läpi 5 valmennusta.  
Yhdessä tekemisen tunteen, mitattavuuden ja globaalin  
läpinäkyvyyden säilyttämiseksi käytämme Pulssi 
-muutoksenjohtamisjärjestelmää.”

”Henkilökohtaisuus oli tärkein prioriteettimme valmen-
nuksissamme. Trainerimme jalkautuivat myymälöihimme 
ja auttoivat henkilöstöämme konkreettisissa arjen asia-
kaskohtaamisissa. Löysimme todella hyvät Trainerit ja 
se onkin ollut yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä”,  
Routama toteaa.

AVAINMITTAREISSA SELVÄÄ KEHITYSTÄ

”Henkilökuntamme on kokenut yhteisen tekemisen todella  
motivoivaksi ja sitä kautta olemme saaneet asiakkail- 
tamme kiitosta entistä paremmasta palvelustamme.  
Avainmittareista näkee selvää positiivista kehitystä”,  
Routama kiteyttää. ”Myymälöiden johtamisessa ja myy-
mäläpäälliköiden toiminnassa on nähtävissä selvä ero. 
Onnistuimme tarjoamaan uusia työkaluja myymäläpäälli-
köille tiimin johtamiseen, yksilöjohtamiseen, tuloksien mit-
taamiseen, tavoiteasetantaan ja kommunikaatioon tiimin 
kanssa.” 

”Trainers’ Housen vahvuus on räätälöinti. Asiakas saa aina 
ratkaisun juuri omaan tilanteeseensa. Voin kyllä omasta 
puolestani suositella Trainers’ Housea vastaaviin tehtäviin.”
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