
Tampere-talo on Pohjoismaiden suurin  
kulttuuri- ja kongressitalo, jossa vierailee  
vuosittain 355 000 päiväkävijää. Tampere- 
talo tuottaa vuosittain merkittäviä, valtakun-
nallista ja kansainvälistä näkyvyyttä saavut-
tavia kulttuuri- ja tapahtumasisältöjä: baletti-
vierailuja, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja 
pop-konsertteja, kansainvälisiä kongresseja 
ja -konferensseja, kokouksia, seminaareja ja  
erilaisia messutapahtumia. Kokousasiakkaat 
ovat valinneet Tampere-talon jo seitsemän  
kertaa Suomen kongressitalojen kärkeen.  
Vuonna  2017 Tampere-talossa avaa ovensa  
uusi Muumimuseo ja samalla talo tuo asiak- 
kailleen uudet ravintolakonseptit ja uusia  
kokoustiloja.

SUURET KASVUTAVOITTEET

Tampere-talo on tunnettu ja rakastettu osa Tampereen 
kulttuuritarjontaa. Sen 25-vuotisen historian aikana talo 
on palvellut lähes 7 miljoonaa vierasta ja se äänestettiin 
vuonna 2015 asiakkaidensa toimesta Suomen parhaaksi  
kokous- ja kongressitaloksi. ”Toimintaympäristömme 

muuttuu ja haluamme ennakoida tulevaa ottamalla entistä  
aktiivisemman otteen myyntiimme. Tampere-talo tulee 
uudistumaan vuonna 2017 ja meillä on todella isot kasvu- 
tavoitteet”, Tampere-talon myynti- ja markkinointi- 
päällikkö Marjut Heinonen kertoo. ”Halusimme katsoa 
eteenpäin, tarkastella myynnin tapoja ja löytää yhteiset 
myynnin toimintatavat.”

”Trainers’ House oli meille selvä valinta myynnin kumppa-
niksi. Haluamme nostaa organisaatiossamme myynnin roolia  
ja haimme siihen parhaan kumppanin.”

MYYNNIN YHTEISET TOIMINTATAVAT

”Yhteistyö aloitettiin todella perinpohjaisella nykytila- 
analyysillä ja olin siihen todella tyytyväinen. Minulle on  
tärkeää, että ratkaisu oli räätälöity vastaamaan talomme  
uniikkia kulttuuria ja meidän tarpeitamme”, Heinonen  
jatkaa.

”Rakensimme yhdessä myyntijohdon kanssa analyysin 
pohjalta myynnin valmennuskokonaisuuden, jossa haimme  
yhteistä mindsettiä ja tavoitteita. Tämän jälkeen kaikki 
myyjämme valmentautuivat valittujen myynnin teemojen 
alla ja jatkoimme one-to-one-sparrauksia myyntijohdon ja 
valmentajien kanssa uuden suunnan ylläpitämiseksi.” 

”Minulla on pelkästään positiivista sanottavaa, yhteinen 
kieli ja näkemys löytyivät heti, myynnin johto vakuuttui ja 

myynnin valmennuskin sai 99 % positiivista palautetta 
osallistujilta. Ihmiset todella tykkäsivät Trainers’ Housen 
paneutumisesta, se ei ollut yksipuolista kouluttamista, 
vaan yhdessä tekemistä.”

ENNÄTYSVUOSI 2015

”Vuosi 2015 oli meille kaikkien aikojen paras myyntivuosi”,  
Heinonen jatkaa. ”Vuoden aikana Tampere-talolla kävi  
355 000 päiväkävijää, liikevaihto ja muut tuotot olivat 
13,5M€ ja ylsimme siitä 400 000 euron tulokseen.” 

”Nykyisin meillä on selvästi systemaattisempi ote ja enem-
män yhdessä sovittuja käytänteitä. Yhtenäisen myynnil-
lisen ajattelutavan hahmottaminen on selvästi avannut 
ajattelua. Myyntiä tekevät osastomme ovat jatkaneet 
työskentelyä teeman parissa.”

”Vuonna 2017 Tampere-talossa avataan ainutlaatuinen, 
maailman ainoa Muumimuseo ja tuomme samalla asiak-
kaillemme uudet ravintolakonseptit sekä uusia ja uudistet- 
tuja kokoustiloja. Näitä uudistuksia ajatellen käynnistämme 
myyntityön Venäjän ja Aasian markkinoille ja uudistamme 
myynti- ja palvelukokonaisuutta talon tiloissa.”

”Voin suositella lämpimästi Trainers’ Housea vastaaviin 
tehtäviin. Yhteistyö on ollut molemmin puolin mukavaa ja 
katsomme yhdessä tulevia yhteistyön muotoja, vastaamaan 
Tampere-talon uudistuviin tarpeisiin.”

TAMPERE-TALO
 SUOMEN PARAS KOKOUS- JA KONGRESSITALO
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355 000 PÄIVÄKÄVIJÄÄ

400 000 EURON TULOS

13,5M€ LIIKEVAIHTO
   JA MUUT TULOT


