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Lähtökohtana yhteistyölle oli parantaa Asko-ketjun hit-
ratea (kävijät/kauppatapahtumat) ja myyntiä. ”Yhteis-
työmme Trainers’ Housen kanssa alkoi jo vuonna 2008, jolloin 
liiketaloudellinen tuloksemme oli heikko eikä markkinatilan-
teessa oikein pärjätty”, kertoo ketjujohtaja Mika Kakko. 
”Lähdimme kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja yhteistyö-
kumppaniksi, jonka avustuksella parantaisimme tulosta ja 
kasvattaisimme markkina-osuuksia. Trainers’ Housen erotti 
kilpailijoista aktiivisuus, jolla he meitä lähestyivät”, täyden-
tää Kakko. 

TEE ASKOT!

Ratkaisun keskiössä oli mallintaa myymäläpäälliköiden 
johtamistapa sekä yksinkertaistaa myyntimalli. Tavoit-
teeksi asetimme 20% nousun hitratessa ja keskiostok-
sen suuruudessa, ja näitä lähdimme yhdessä ratkomaan. 
Aloitimme kokonaisuuden koko henkilökunnan supersemi-
naarilla, jossa uusi Tee Askot-myyntiohjelma lanseerattiin 
koko henkilöstölle. Lisäksi järjestimme koko henkilökun-
nalle aluevalmennukset, joissa viestimme yksilöllisemmin 
uudenlaista tapaa toimia. Tämän jälkeen olemme vuosit-
tain tehneet erilaisen kokonaisuuden aiheen ympärille: 
2010 teimme myyntipäällikön käsikirjan. Vuonna 2011 
muistia virkistettiin Asko-videolla, jossa hyvin konkreetti-
sin esimerkein käytiin läpi askolaista tapaa toimia ja mitä 
Tee Askot merkitsee käytännön työn tasolla. Tekemisen 
tukena on Askon konseptikäsikirja, jonka myynnin johta-
misosioon uusi toimintatapa on selkeästi määritelty. 

Vuonna 2012 olemme keskittyneet Työhyvinvointi-tee-
maan, jossa myymäläpäällikköjä on autettu löytämään it-
selleen sopivia tapoja ylläpitää ja kehittää työkykyään.

”Toimintatapamme ytimessä on kunkin myyntipisteen myy-
mäläpäällikkö, joka vastaa oman toimipisteensä myynnistä 
ja tuloksesta. Näin ollen olemme keskittyneet myymäläpääl-
liköiden valmentamiseen, jotta heillä on työkalut ja keinot 
viedä Tee Askot -toimintatapaa arjen tekemisen tasolle. 
Myymäläpäälliköt ovat meillä myynnin johtajia sekä myyjien 
valmentajia ja sparraajia”, selventää Kakko. 

TULOKSET

”Saavutetut tulokset ovat sitä, mitä lähdimme hakemaan: 
keskiostoksen suuruus on noussut 40% viimeisen neljän 
vuoden aikana. Hitraten suhteen meillä on vielä hieman te-
kemistä, mutta olemme jo lähellä 20% kehitystä”, tarkentaa 
Kakko. Yhteistyö Trainers’ Housen kanssa on sujunut mut-
kattomasti. ”Yhteistyöstämme on ollut selkeää lisäarvoa toi-
mintaamme ja näin ollen olemme parantaneet asemaamme 
markkinassa huomattavasti. On ollut hienoa huomata, että 
Trainers’ Housella uskalletaan ja osataan uusiutua vuosittain. 
Olemme tehneet joka vuosi jotain uutta saman kattoteeman 
alla”, kertoo Kakko tyytyväisenä.
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Asko on suomalaisen kodinsisustamisen tunnetuin tuotemerkki. Askossa on laatutietoiselle kodin  
sisustajalle kilpailukykyinen mallisto, alan aktiivisin ja luotettavin palvelu sekä virikkeellisin myymälä.
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